
VERKOCHT

REF. GIR20196

725.000 € Landhuis - Verkocht
3 Slaapkamer Landhuis met 170m² Tuin te koop in Baix Emporda, Girona
Spanje »  Girona »  Baix Emporda »  17142

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

308m²
Plattegrond  

280m²
Perceeloppervlakte  

170m²
Tuin

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

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


OMSCHRIJVING

Dit comfortabele familiehuis is ideaal gelegen in een klein
dorpje aan de Costa Brava en heeft een ruime tuin en een
zwembad.

Dit traditionele herenhuis werd in 2003 gerestaureerd door een bekende architect,
specialist in het gebruik van traditionele bouwmethoden en ecologische materialen.
Het huis is ideaal gelegen in een klein stadje met verschillende voorzieningen,
waaronder winkels, een school en restaurants.

We komen het pand binnen via een grote houten deur die rechtstreeks naar de
ommuurde tuin leidt. In de tuin is er een mooie eethoek met portieken, een klein
zwembad en een gezellige zithoek onder de stenen boog van het terras. Het huis is
slim ontworpen waardoor er veel natuurlijk licht binnenkomt en een open
woonkamer op de begane grond. Deze begane grond bestaat uit een woonkamer, een
traditionele marmeren keuken, een eethoek met openslaande deuren met uitzicht op
de tuin, een bijkeuken, een badkamer en een garage voor een auto.

Op de eerste verdieping is er een grote centrale hal, de hoofdslaapkamer met
toegang tot het terras, een eigen badkamer en een kleedkamer, en twee slaapkamers
die een familiebadkamer delen.

Een ideaal familiehuis om het hele jaar door te wonen of als vakantiehuis.

lucasfox.co.nl/go/gir20196

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Monumentale details, Verwarming,
Open haard
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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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