
IN PRIJS VERLAAGD

REF. LFCB595

2.590.000 € Landhuis - Te koop - In prijs verlaagd
6 Slaapkamer landhuis te koop in Baix Emporda, Girona
Spanje »  Girona »  Baix Emporda »  17131

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

953m²
Plattegrond  

2.594m²
Perceeloppervlakte

+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

Exclusief Baix Emporda luxe huis te koop. 5 slaapkamers,
aparte personeelswoning, extra perceel met mogelijkheid
om nog eens 250m2 te bouwen.

Dit luxe te koop staande landhuis Baix Emporda is uitstekend gelegen op 15 km van
de stad Girona  en 20 km van de stranden van de Costa Brava en ligt in een rustige,
landelijke omgeving op een toplocatie van de Baix Emporda.

Het pand stamt oorspronkelijk uit de 17e eeuw en heeft in de 18e en 19e eeuw een
belangrijke verbouwing ondergaan. In die tijd verwierf het zijn opvallende gevel in
koloniale stijl.

Het huis is een van de opvallende luxe-eigendommen van het gebied.

lucasfox.co.nl/go/lfcb595

Zwembad, Tuin, Terras,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Vloerverwarming, Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Dubbel glas, Chill out area,
Bijkeuken, Barbecue
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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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