
REF. GIR21238

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
5 Slaapkamer huis / villa met 3,809m² Tuin te koop in Baix Emporda, Girona
Spanje »  Girona »  Baix Emporda »  17134

5
Slaapkamers  

1
Badkamers  

834m²
Plattegrond  

38,527m²
Perceeloppervlakte  

300m²
Terras  

3,809m²
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

Eigendom met groot renovatiepotentieel, goed
verbonden met omliggende steden en op slechts een
paar minuten van Verges en Torroella de Montgrí.

Op een perceel van 3.800 m² dateert dit landgoed uit de 18e eeuw, met een
bebouwde oppervlakte van 834 m² verdeeld over drie verdiepingen en met een
rustiek land van 3,8 hectare.

De begane grond, de oude stallen voor dieren, heeft nog steeds stenen muren en
plafonds met Catalaanse gewelven. Op de eerste verdieping, voorheen de
hoofdverdieping, vinden we grote kamers met hoge plafonds, zoals grote
woonkamers, de keuken en een badkamer. De laatste verdieping, voorheen de zolder,
is een open ruimte en heeft voldoende ruimte om meerdere kamers te maken.

De woning heeft een waterput om het hele perceel van water te voorzien. De
verschillende gebouwen rond het landgoed vormen een ideale aanvulling op het
hoofdgebouw.

Er is de mogelijkheid om twee bouwkavels te verwerven naast het landgoed van elk
2.000 m², met een maximale bebouwbare oppervlakte van elk 500 m². Hierdoor zou
de nieuwe eigenaar een huis op elk perceel of een enkele zeer grote woning kunnen
bouwen. Dit zou vooral interessant zijn voor investeerders die het bijvoorbeeld als
hotel, appartement of bungalow willen gebruiken.

Mis de kans niet om deze woning te bezoeken om slechts 13 kilometer van de
stranden van Baix Empordà te renoveren.

lucasfox.co.nl/go/gir21238
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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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