
VERHUURD

REF. LFCB924

Price from 5.000€ to 8.000€ per week Landhuis - Verhuurd
Excellent 5 Slaapkamer Landhuis voor de korte termijn verhuur in Baix Emporda
Spanje »  Girona »  Baix Emporda »  17253

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

692m²
Plattegrond  

150.087m²
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

Een opvallend luxe landhuis op slechts 900 meter van de
zee, met totale privacy en een prachtig uitzicht | 4
slaapkamers, 3 badkamers | Verwarmd zwembad met
zomerterras | 15 ha privéland | Toplocatie | A / c |
Licencia Ref. HUTG-012.645

Deze opvallende luxe Girona accommodatie te huur  is gelegen in een prachtige
landelijke omgeving in een van de meest gewilde gebieden van de Baix Empordà , op
slechts 600 meter van de dichtstbijzijnde stranden van de Costa Brava.

Dit prachtige landgoed is gelegen in een gebied van grote natuurlijke schoonheid
tussen de kustplaatsen Calella de Palafrugell  en Palamós en is een van de weinige
landhuizen die op loopafstand van de zee liggen.

Het pand, volledig gerestaureerd in 2000, ligt op 15 hectare eigen grond - volledig
omheind - en omvat 10 hectare aan velden. Het huis ligt op een kleine heuvel en
biedt een adembenemend uitzicht over het glooiende landschap van de Baix
Emporda naar de heuvels van het natuurpark Gavarres. Het pand biedt volledige
privacy en rust en is gelegen in een beschermd gebied.

Er zijn geen andere woningen gelegen tussen het huis en de kust en er zijn
verschillende paden door het bos die direct leiden naar de nabijgelegen baaien en
stranden, waaronder Cala Estreta en het prachtige Platja Castell . Dit is een luxe die
weinig andere landeigenschappen kunnen bogen.

Het op het zuiden gelegen pand biedt lichte en ruime accommodatie, waaronder een
grote woonkamer met toegang tot de tuin, 4 royale slaapkamers en een extra
appartement voor service. Het pand is gebouwd over twee niveaus en is slim
ontworpen om het natuurlijke licht te maximaliseren en te profiteren van de
sensationele uitzichten.

Dit is zonder twijfel een van de opvallende luxe huurwoningen in de regio en het is
moeilijk om u een beter gelegen Girona landhuis voor te stellen .

Bekijk meer luxe Girona onroerend goed te huur  .

Licentie Ref. HUTG-012.645

lucasfox.co.nl/go/lfcb924

Zwembad, Tuin, Terras, Parkeerplaats
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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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