
VERKOCHT

REF. LFCB703

1.375.000 € Landhuis - Verkocht
6 Slaapkamer Landhuis te koop in Baix Emporda, Girona
Spanje »  Girona »  Baix Emporda »  17120

6
Slaapkamers  

3
Badkamers  

758m²
Plattegrond  

4.588m²
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

Zes slaapkamers | 500m2 bebouwd en 4600m2 grondstuk
| Op het zuiden gericht Prachtig uitzicht

Dit prachtige 18e  eeuwse landhuis in Girona te koop is ideaal gelegen in een klein
gehucht met zijn eigen historische romaanse kerk, diep genesteld op het platteland
en toch binnen handbereik van de luchthaven van Girona , het Flaça hoofdlijnstation,
de snelweg A7 en op slechts 20 km van lokale stranden. Het dorp Púbol is vlakbij,
beroemd vanwege het kasteel dat ooit eigendom was van Salvador Dalí en nu een
museum is.

Het huis is in 1978 volledig gerestaureerd tot zeer hoge specificaties. Het dak is
volledig geïsoleerd en de tegels zijn verzegeld, de vloer is rustiek en geïmporteerd uit
Nederland, er zijn twee overvloedige bronnen, een gebruikt voor het interieur van
het huis dat wordt gefilterd, verzacht en drinkbaar. De buitenbron wordt gebruikt
voor irrigatie en er zijn extra reserves. De verwarming is brandstof en wordt
demotisch geregeld.

Buitenleven is een belangrijk kenmerk van deze woning met prachtige terrassen
rondom het zwembad met zout water. Er is een structuur gebouwd in 2010 om een 
volledig uitgeruste keuken met kookplaat, vaatwasser, koelkast, BBQ samen met een
overdekt terras te huisvesten en die in de winter gesloten kan worden. Er is een
jacuzzi naast het zwembad met zitplaatsen voor 6 personen.

lucasfox.co.nl/go/lfcb703

Zwembad, Tuin, Terras, Jacuzzi,
Parkeerplaats, Verwarming, Uitzicht,
Open haard, Chill out area, Barbecue,
Alarm, Airconditioning
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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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