
VERKOCHT

REF. LFCB951

775.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Alt Empordà, Girona
Spanje »  Girona »  Alt Empordà »  17707

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

760m²
Plattegrond  

200.000m²
Perceeloppervlakte

+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

Gerenoveerde masia met 4 slaapkamers | Prive zwembad
| Onafhankelijke bijgebouwen 20 hectare eigen grond |
Prachtig uitzicht | Rustige, privélocatie met gemakkelijke
toegang

Dit prachtige Alt Emporda-landhuis dateert oorspronkelijk uit de 17e eeuw en ligt in
een idyllische omgeving met een prachtig uitzicht op de bergen, op slechts 15 km ten
noorden van Figueres en slechts 14 km ten zuiden van de Franse grens .

Oorspronkelijk gerenoveerd door de huidige eigenaren in 1995, met verdere
renovaties in 2007 en 2012, het pand ligt op 20 hectare eigen grond met een prachtig
uitzicht op de Spaanse Pyreneeën en biedt volledige rust en privacy.

Het pand bestaat uit een hoofdgebouw met 4 slaapkamers, een apart bijgebouw
(momenteel in gebruik als tuinopslag, maar met potentieel om te worden omgezet in
extra accommodatie), een verdere schuur, een zwembad en een mooie ommuurde
patio.

De masia is gerenoveerd tot een goede standaard, met behoud van de rustieke
charme van het oorspronkelijke gebouw en met alle gemakken van het moderne
leven.

De woning wordt geleverd door elektriciteitsnet en het water is van een particuliere
bron.

De masia ligt op slechts een paar kilometer van het dichtstbijzijnde dorp Agullana en
op slechts 35 kilometer van de dichtstbijzijnde stranden van de Costa Brava .

Meer Emporda landeigendommen bekijken om te kopen .

lucasfox.co.nl/go/lfcb951

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Monumentale details,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Diervriendelijk, 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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