
VERKOCHT

REF. CBR15396

700.000 € Landhuis - Verkocht
6 Slaapkamer landhuis te koop in Baix Emporda, Girona
Spanje »  Girona »  Baix Emporda »  17141

6
Slaapkamers  

3
Badkamers  

696m²
Plattegrond  

607m²
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

Prachtig stenen huis met 6 slaapkamers, een tuin en
uitzicht op het kasteel van Bellcaire en de Gavarras.

Dit prachtige grote stenen huis geniet een unieke locatie in het centrum van Bellcaire
d'Empordà, met uitzicht op kasteel Bellcaire en de bergen van Gavarras. Het huis
heeft een enorm renovatiepotentieel en kan, met wat aanpassingen aan het
interieur, een zeer interessant huis worden. Het zou ook mogelijk zijn om het aantal
slaapkamers en badkamers te vergroten.

De ruimte is verdeeld over 2 verdiepingen. De begane grond biedt een mooie ruime
hal met Catalaanse gewelven die toegang geeft tot 2 grote wijnkelders met rieten
dakbedekking en een andere kamer met Catalaanse gewelven met veel
mogelijkheden. Buiten hebben we een groot terras met een mooie veranda die de
tuin voorafgaat, waarin zich ook een waterput bevindt. Deze verdieping heeft ook een
gesloten garage, een badkamer met een douche, een wasruimte en de
machinekamer.

We gaan naar de begane grond via een interne trap die leidt naar een ruime
woonkamer met hoge plafonds en een open haard, die de ruimte warmte geeft.
Vanuit deze woonkamer heeft u toegang tot de rest van de kamers op deze
verdieping. Een van de hoogtepunten is het prachtige terras op het zuiden met een
prachtig vrij uitzicht op de velden en de Gavarras. We vinden ook nog een kleine
woonkamer met een open haard en toegang tot hetzelfde terras, een ingerichte
keuken met uitzicht op kasteel Bellcaire en een hal die toegang geeft tot 2
tweepersoonsslaapkamers met uitzicht op het kasteel en een badkamer met een
ligbad. Deze verdieping biedt ook 2 tweepersoonsslaapkamers aan de buitenzijde en
2 tweepersoonsslaapkamers met uitzicht op de tuin en de velden. Een andere
complete badkamer en een kantoor vervolledigen deze verdieping.

Het huis is voorzien van verwarming om uw comfort tijdens de koudere maanden te
garanderen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen om deze fantastische stenen boerderij
in het hart van Bellcaire d'Empordà te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/cbr15396

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inbouwkasten,
Exterior, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging
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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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