
SÅLD

REF. CBR8140

1 400 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Alt Empordà, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17483

4
Sovrum  

3
Badrum  

450m²
Planlösning  

25.154m²
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

Noggrant utformad och mycket unik egendom omgiven av
fantastiska trädgårdar på ett mycket avskilt läge i Alt
Empordà.

Denna mycket speciella rustika egendom ligger på drygt två och en halv hektar platta
marker. Den består av 4 separata konstruktioner, alla ursprungligen ryttarstall och
ladugårdar, som har omvandlats vackert till olika fristående hem.

Huvudbyggnaden på 180 m² består av en entré, rymligt vardagsrum med öppen spis
öppen planlösning till köket och även studieområde med stora franska fönster som
leder ut till trädgården och 2 sovrum med eget badrum. Huset har en unik modern
känsla för den, även om den rustika väsen i området inte glömmas bort. Det finns ett
helt separat 60 m² sekundärt hus som har omvandlats till ett 2 sovrum, 1-
badrumsstuga. Båda husen har för närvarande en turistlicens och är idealiska för
uthyrning som landsbygdsturism. Fastigheten har elnät och el.

Den tredje 200 m² byggnaden rymmer för närvarande stall och olika förrådsrum men
kan lätt omvandlas till ytterligare lägenheter. Det finns en mindre fjärde byggnad som
fungerar som ett garageområde.

Konverterad för bara 10 år sedan presenteras fastigheten i utmärkt skick och
erbjuder vacker utsikt över de rullande fälten och det omgivande landet.

Utanför hittar vi noggrant utformade och vackert välskötta trädgårdar, med en
fantastisk swimmingpool och fantastisk veranda för uteservering.

En idyllisk Alt Empordà land egendom.

lucasfox.se/go/cbr8140

Trädgård, Swimming pool, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, Turistlicens,
Öppen spis, Luftkonditionering, Grillplats
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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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