
SÅLD

REF. CBR2374

730 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17100

4
Sovrum  

3
Badrum  

300m²
Planlösning  

16.100m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

En trevlig lantgård, 350 m² byggnad och 20 000 m² mark
inom en kort bilresa från centrum av byn La Bisbal.
Perfekt för hästar och lantliv.

Det här landet går tillbaka till 1600-talet och ligger på ett fantastiskt läge på landet.
Det erbjuder fullständig integritet och med vacker utsikt över de omgivande fälten
och kullarna är det ännu inte isolerat.

Huset mäter cirka 350 m² och är byggt över 3 nivåer. På bottenvåningen hittar vi det
härliga rymliga vardagsrummet och matplatsen samt ett typiskt lantkök. På första
våningen finns 2 dubbelrum och en singel, medan sovrummet med badrum och
omklädningsrum upptar hela andra våningen.

Utanför fastigheten hittar vi ytterligare bekvämligheter som en brunn, en
tilläggsbyggnad som är redo för konvertering och en härlig trädgård med skog, sjö
och picknickområde.

En idyllisk land egendom nära staden Girona.

lucasfox.se/go/cbr2374

Trädgård, Terrass, Garagem privada,
Parkering, Uppvärmning, Öppen spis,
Inbyggda garderober, Grillplats, 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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