
REF. CBR14919

3.400.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 942m² Tuin te koop in Baix Emporda,
Girona
Spanje »  Girona »  Baix Emporda »  17113

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

757m²
Plattegrond  

1.687m²
Perceeloppervlakte  

942m²
Tuin

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtige 17e-eeuwse herenhuis perfect gelegen in de
&#39;Gouden Driehoek&#39; van de Baix Empordà.

Dit grote herenhuis met 5 slaapkamers ligt aan de rand van een pittoresk
middeleeuws dorp en is onlangs gerestaureerd volgens de hoogste normen. Het is
perfect voor een gezin dat op zoek is naar een spectaculaire gezinswoning.

Het huis dateert uit de 17e eeuw en heeft een aantal indrukwekkende originele
kenmerken behouden. Het huis is enorm ruim, met een grote privétuin, een apart
gastenverblijf en voldoende parkeergelegenheid.

Een apart gebouw van 130 m² bevat een prachtig 18-meter verwarmd binnenzwembad
met zout water, een badkamer en kleedkamers, een werkplaats met een hoogte van
40 m² en een zelfstandig appartement van 40 m².

Het huis met het zwembad is toegankelijk via een beschutte tuin, die een feest is van
tuinbouwbelangen en beschikt over een overdekte eethoek en keuken en een
waterpartij.

Het huis zelf ligt aan een charmante geplaveide straat. Binnenin adembenemende
woonruimtes met hoge balken of gewelfde plafonds en grote glazen vlakken die het
huis overspoelen met natuurlijk licht.

Achter de ramen, binnenpatio's en weelderige tuinen worden geflankeerd door
historische stenen muren die rustieke charme kenmerken die past bij de
interieuromgeving, met kastanjehouten balken, keramische stenen vloeren, open
haarden, een wijnkelder, marmeren badkamers en eiken deuren.

Deze warme, gastvrije, traditionele sfeer wordt op de hoogte gebracht van moderne
luxe, zoals dubbele beglazing, antidiefstal, geluiddichte ramen, een video-intercom,
vloerverwarming en een paniekkamer.

lucasfox.co.nl/go/cbr14919

Zwembad, Verwarmd zwembad , Tuin,
Binnenzwembad, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Zonnepanelen, Waterput,
Open haard, Gerenoveerd, Dubbel glas,
Barbecue, Balkon, Alarm
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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