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REF. CBR14447

950 000 € Herrgård - Såld
herrgård med 6 Sovrum med 720m² Trädgård till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17132

6
Sovrum  

3
Badrum  

384m²
Byggyta  

1,000m²
Totalyta  

8m²
Terrass  

720m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Fristående hus till salu i en vacker medeltida by i Baix
Empordà.

Unikt tillfälle att skaffa en vacker 1700-tals lantgård med trädgård, pool och privat
parkering i hjärtat av en liten pittoresk by bara 20 minuter från stranden. Fastigheten
omfattar en separat förstörd stuga bredvid som kan omvandlas till ett pensionat eller
ett studioutrymme.

Beläget bredvid en fantastisk medeltida slott, är detta idylliska familjehus helt
fristående och har gott om integritet samt vacker utsikt över den rullande
landsbygden. I hjärtat av en liten by på cirka 15 hus har fastigheten tre separata
ingångar, en för fotgängare direkt till trädgården och poolområdet, en annan för bilar
med privat parkering och tredje ingången från gatan som har direkt tillgång till nedre
våningen.

Fastigheten restaurerades smakfullt av de nuvarande ägarna för 30 år sedan och
presenteras i gott skick även om vissa mindre renoveringar kunde genomföras.

Huset komprometterar totalt 6 dubbelrum och 3 badrum. Den har ett vackert
vardagsrum med högt i tak, gott om naturligt ljus och en mysig öppen spis, ett vackert
lantkök och matsal med direkt tillgång till trädgården och på övervåningen finns en
vacker terrass för att njuta av den vidsträckta utsikten.

Den 40 m² stora saltvattenpoolen är smart integrerad i trädgården med en
traditionell stenmur. Huset är utrustat med centralvärme, elvatten och el.

Det finns utrymme för att förstora fastigheten genom att återställa en annullerad
ladugård som ingår i försäljningen. Det skulle göra en idealisk gästlägenhet,
semesterlåt eller konstnärs studio.

lucasfox.se/go/cbr14447

Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Naturligt ljus, Parkering,
Öppen spis, Uppvärmning
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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