
REF. CBR6719

€2,750,000 Hus/Villa - Till salu
Hus/Villa med 9 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17256

9
Sovrum  

7
Badrum  

900m²
Byggyta  

60,539m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Stunning 16th century masia till salu i vackra naturliga
omgivningar, bara några kilometer från stränderna på
Costa Brava.

En mer idealiskt belägen masia skulle vara svår att hitta. Fastigheten ligger inom
gångavstånd från den vackra medeltida byn Pals i Baix Empordà och bara några
kilometer från de närmaste stränderna på Costa Brava. Egenskapen är också mycket
privat och platsen är lugn och omgiven av naturen.

Denna historiska masia, ursprungligen från 1571, har sedan dess förlängts och
renoverats under åren (senast renoverad av Pepe Pratmarsó 1974). Med 5 sovrum och
4 badrum i huvudbyggnaden utöver en 2 sovrums hushållers stuga och 2 sovrums
poolside stuga, är detta ett rymligt familjehus i en fantastisk miljö.

Bottenvåningen består av 2 mottagningsrum, ett med öppen spis, vilket leder till en
vacker uteplats, en stor matsal och ett kök med frukostområde. Det finns också en
gästtoalett och ett service sovrum med badrum på denna våning.

De 5 sovrummen ligger på första våningen i fastigheten. Det finns 2 badrum med
dubbelsäng, ett med tillgång till en stor terrass med fantastisk utsikt, ett dubbelrum
med toalett och dusch och ytterligare 2 dubbelrum med gemensamt badrum.

Hushållers stuga mäter ca 90m² och erbjuder ett vardagsrum med öppen spis, kök, 2
sovrum och ett badrum. Den utmärkta utomhusutrymmet inkluderar en gräsmatta
med en 16m x 5m pool samt en poolside matsal och grillplats. Envåningsbassängen
har 2 dubbelrum med eget badrum och ett vardagsrum med öppen spis. Vidare har
fastigheten egna fält och en fruktträdgård.

Fastigheten har blivit väl underhållen men skulle dra nytta av vissa kosmetiska
uppdateringar för att skapa ett riktigt speciellt familjehem i Baix Empordà.

lucasfox.se/go/cbr6719

Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, , Tidstypisk karaktär, Parkering,
Brunn, Grillplats, Larm, 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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