
SÅLD

REF. CBR15396

700 000 € Herrgård - Såld
Herrgård med 6 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17141

6
Sovrum  

3
Badrum  

696m²
Planlösning  

607m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.se Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Magnifik 6-stenig stenhus med trädgård och utsikt över
Bellcaire-slottet och Gavarras.

Detta magnifika stora stenhus har ett unikt läge i centrum av Bellcaire d'Empordà,
med utsikt över Bellcaire-slottet och bergen Gavarras. Huset har en enorm
renoveringspotential, och med viss inredning kan det bli ett mycket intressant hem.
Det skulle också vara möjligt att öka antalet sovrum och badrum.

Utrymmet är fördelat på 2 våningar. Bottenvåningen erbjuder en vacker rymlig hall
med katalansk valv som ger tillgång till 2 stora vinkällare med takrör och ett annat
rum med katalansk valv med många möjligheter. Utanför har vi en stor terrass med en
trevlig veranda som föregår trädgården, där det också finns en brunn. Denna våning
har också ett slutet garage, ett badrum med dusch, tvättstuga och maskinrum.

Vi går upp till bottenvåningen via interna trappor som leder till ett rymligt
vardagsrum med högt i tak och en öppen spis, vilket ger värme till utrymmet. Från
detta vardagsrum kan du komma åt resten av rummen på denna våning. En av
höjdpunkterna är den vackra söderläge terrassen som har underbar öppen utsikt
över fälten och Gavarras. Vi hittar också ett annat litet vardagsrum med öppen spis
och tillgång till samma terrass, ett utrustat kök med utsikt över Bellcaire slott och en
hall som ger tillgång till 2 dubbelrum som också erbjuder utsikt över slottet och ett
badrum med badkar. Denna våning erbjuder också 2 utvändiga dubbelrum och 2
dubbelrum med utsikt över trädgården och fälten. Ett annat komplett badrum och ett
kontor kompletterar denna våning.

Huset är utrustat med värme för att säkerställa din komfort under de kallare
månaderna.

Tveka inte att kontakta oss för att besöka denna fantastiska sten bondgård i hjärtat
av Bellcaire d'Empordà.

lucasfox.se/go/cbr15396

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Brunn
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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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