
SÅLD

REF. LFCB986

Pris vid förfrågan Herrgård - Såld
Fantastiskt renoverat 9-sovrums Girona hus till salu med fantastisk utsikt, privat
pool och 2 hektar privat mark
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17468

9
Sovrum  

10
Badrum  

839m²
Planlösning  

23.291m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.se Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Lyxhus nära Girona stad | Utsikt över Empordàs öppna
landskap | Vackert renoverat | 9 sovrum, 10 badrum |
Privat 25m pool | 2 ha privat mark | Total avskildhet

Denna exceptionella Girona lantfastighet till salu ligger i Alt Empordà mellan Girona
stad och Figueres, med mycket god tillgång till motorvägen som går från Barcelona till
franska gränsen. De närmaste stränderna på Costa Brava befinner sig bara 20 km
bort. Ungefär hälften av de stora 2 ha tomten är vacker Medelhavsträdgård och den
andra delen är skogsmark.

Fastigheten totalrenoverades 2005 och erbjuder total avskildhet med fantastisk utsikt
över Alt Empordà landsbygden. Den är uppdelad i den gamla delen - som har åtta
sovrum med egna badrum - och ett modernt annex som skickligt integrerats i
fastigheten.

I annexet finns ett rymligt vardagsrum/matsal med veranda/bibliotek, stora fönster,
fullt utrustat kök (extra tvättstuga) och har tillgång till den stora yttre terrassen och
25m poolen samt trädgården.

Fastigheten har också en hemmabio, ett andra vardagsrum, vinkällare, fronton bana,
ett stort 3-bilsgarage och tre brunnar som används för trädgårdsbevattningen.

Fastigheten värms med golvvärme och räknar med ett larmsystem och
övervakningskameror.

Visa fler lyxiga Girona lantegendomar till salu .

lucasfox.se/go/lfcb986

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Tennisbana, Naturligt ljus,
Parkering, Skönhets salong, Renoverad,
Öppen spis, Larm, Hemmabio, Exteriör,
Dubbla fönster
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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