
REF. CBR8094

650.000 € Huis / Villa - Te koop
4 Slaapkamer huis / villa te koop in Alt Empordà, Girona
Spanje »  Girona »  Alt Empordà »  17130

4
Slaapkamers  

1
Badkamers  

264m²
Plattegrond  

132m²
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

Unieke kans om het laatste dorpshuis te verwerven dat
gerestaureerd moet worden in het middeleeuwse dorp
Sant Martí d&#39;Empuries, op 60 meter afstand van het
strand.

Het pand is een historisch stenen dorpshuis dat sinds de jaren 80 onbewoond is en
volledig moet worden gerestaureerd. Het is het laatste pand dat nog moet worden
gerestaureerd in het charmante middeleeuwse ommuurde dorp Sant Martí
d'Empuries en het enige op de markt binnen de Romeinse muren. Het dorpsplein met
zijn winkels en restaurants ligt op slechts een paar meter afstand en de glorieuze
stranden van Sant Martí liggen praktisch voor de deur. Ook op slechts enkele
minuten zijn de indrukwekkende Grieks-Romeinse ruïnes van Empuries en de grotere
stad L'Escala.

Het huis, dat uitkijkt op en terugloopt op 2 verschillende smalle voetgangersstraten,
bestaat uit 2 verdiepingen van elk 132 m². Op de begane grond vinden we een hal die
ons naar de oude keuken met een open haard en 2 stallen leidt. Boven vinden we 3
ruime slaapkamers, die gemakkelijk kunnen worden omgezet in 4 slaapkamers, en
een badkamer. Bovendien is er de mogelijkheid om een dakterras te creëren voor
een privé buitenruimte.

Ideaal als tweede verblijf voor een familie of investeerder op zoek naar een vakantie
verhuur bedrijf.

lucasfox.co.nl/go/cbr8094

Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Renovatie object
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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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