
VERKOCHT

REF. CBR18581

1.650.000 € Landhuis - Verkocht
6 Slaapkamer landhuis te koop in Pla de l'Estany, Girona
Spanje »  Girona »  Pla de l'Estany »  17844

6
Slaapkamers  

8
Badkamers  

895m²
Plattegrond  

6,010m²
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

Prachtig gerestaureerd 12e-eeuws herenhuis met prachtig
uitzicht op de bergen in een idyllisch gehucht in de buurt
van Banyoles.

Dit prachtige huis ligt op de top van een kleine heuvel met uitzicht op de glooiende
heuvels en prachtige bergen op de achtergrond. Het pand werd liefdevol
gerestaureerd door de huidige eigenaren ongeveer 30 jaar geleden en is sindsdien
zorgvuldig onderhouden als hun gezinswoning.

Er is veel zorg besteed om ervoor te zorgen dat alle historische kenmerken
vakkundig zijn gerestaureerd en gekenmerkt, maar tegelijkertijd is het huis
aangepast aan het moderne leven door het creëren van een open woon- en
eetkamer, een zitkamer en slaapkamers met een eigen badkamer. , centrale
verwarming en alarmsysteem.

Het pand is verdeeld over drie verdiepingen en omvat een elegante hal, wijnkelder,
open keuken, woon-eetkamer, een aparte leuke zaal met originele sierlijke
gipsplafonds, 6 kamers met eigen badkamer en een grote zolderruimte met een
terras, die zou kunnen worden omgezet in verdere accommodatie.

Buiten het pand beschikt over een prachtige tuin met een zwembad, zomerterras met
een barbecue om buiten te dineren, kleedkamer, badkamer en sauna.

Het pand ligt op het zuiden en heeft uitstekende toegang, leidingwater en
elektriciteit.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te regelen.

lucasfox.co.nl/go/cbr18581

Uitzicht op de bergen, Tuin, Zwembad,
Klassieke bouwstijl, Monumentale details,
Parkeerplaats, Alarm, Barbecue,
Diervriendelijk, Open haard, Verwarming
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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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