
SÅLD

REF. CBR7109

525 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Pla de l'Estany, Girona
Spanien »  Girona »  Pla de l'Estany »  17834

5
Sovrum  

4
Badrum  

731m²
Planlösning  

3.838m²
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

Stort familjehus i Usall bostadsområde med en generös
gräsmatta med pool med utsikt över Lake Banyoles.

Hus med ett byggt område på 731 m² på en stor 3 838 m² tomt på ett fantastiskt lugnt
läge med fantastisk utsikt över Banyolesjön. Det finns en trädgård med träd och
gräsmatta och en rymlig bakgård med pool och gräsmatta som sträcker sig ut mot
sjön och en stor täckt terrass med utsikt över sjön.

Vi går in i fastigheten genom en attraktiv trädgård som leder till ytterdörren. Inuti en
stor och imponerande spiraltrappa leder övervåningen till sovrummet och ner till
källaren och garaget.

Från entrén går vi in i det första vardagsrummet med dubbla sidofönster, fantastisk
utsikt över bakgården och sjön, en öppen spis och altandörrar som leder ut på
terrassen.

Ledande från det första vardagsrummet hittar vi kök och matplats, även med
sjöutsikt och altandörrar som leder ut på terrassen. Ledande utanför den andra sidan
av köket hittar vi ett andra stort dubbel-vardagsrum med öppen spis och altandörrar
som leder ut mot terrassen. På bottenvåningen finns också en toalett och ett
tvättrum.

Att gå upp i spiraltrappen finner vi en stor landning. På ena sidan är sovrummet med
utsikt över sjön och en privat terrass. Det stora sovrummet har ett eget duschrum och
ett omklädningsrum. Ledande från landningen hittar vi ett annat dubbelrum med
inbyggda skåp med utsikt över sjön. Ett tredje dubbelrum med inbyggda skåp och
utsikt över sjön leder också av landningen. Ett fjärde sovrum finns på första
våningen med eget duschrum och utsikt över sjön. Slutligen på första våningen finns
en toalett och ett badrum.

I källaren finns ett antal mycket stora rum som tidigare användes som ett
underhållande rum och ett gym och kan användas som ytterligare sovrum. Det finns
också ett tvättstuga, ett badrum och ett garage som rymmer 3 bilar.

Perfekt som ett familjesemester, för pensionärer som söker lugn miljö eller
investerare som vill renovera och kanske sälja eller hyra ut.

lucasfox.se/go/cbr7109

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Parkett, Utsikt, Uppvärmning, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster
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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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