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REF. CBR8649

1 500 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17132

4
Sovrum  

3
Badrum  

290m²
Planlösning  

16.812m²
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
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Spektakulärt renoverat modernt 4-rums 3-badrums hus
med trädgårdar, pool och utomhuskök. Mycket avskilt
landsbygd plats med fantastisk utsikt.

Detta en unik möjlighet att köpa ett fantastiskt utformat 290 m² modernt hus med
massor av integritet i ett pittoreskt landsområde inom den främsta Baix Empordà
regionen. Det står på en 16.812m² tomt.

Denna fastighet byggdes 1983 och renoverades helt mellan 2014-2016 av välkända
inredare. Ägarna har klokt anpassat den ursprungliga strukturen till dagens vardag
genom att knacka in invändiga väggar och skapa öppen planlösning med en
minimalistisk neutral känsla om dem, även om några ursprungliga egenskaper som
den huvudsakliga eldstaden har bibehållits. Fastigheten är fördelad över en nivå och
ger direkt tillgång till utomhus från alla fyra fasader.

Fastigheten är omgiven av drygt 1,5 hektar av härliga välskötta trädgårdar och olika
utomhusportar och relaxområden. Det finns en fantastisk 12 x 4 meter saltvattenpool
och ett utekök för uteservering.

Huset är idealiskt för underhållande och utomhus boende på sommaren. Det är också
väldigt avskilt utan några direkta grannar. Det erbjuder vacker utsikt över den
omgivande pittoreska landsbygden.

När vi kommer in i huset genom entrén, till höger hittar vi 2 dubbelrum som delar
badrum. Strax före går vi in i ett öppet studieområde som ansluter till vardagsrummet
med en öppen spis. Nästa är matsalen bredvid köket med frukostrum. Hela öppen
planlösning är söderläge och har stora golv till tak glidande fönster som leder ut till
en stor porched terrass.

Från matsalen kan vi också komma åt en annan vinge av huset som innehåller 1
badrum, 1 enkelrum och stort sovrum med eget badrum och privat terrass.

Fastigheten är utrustad med luftkonditionering och ett larmsystem.

Denna fastighet är idealisk som en första eller andra bostad för alla som vill ha ett
modernt hus mitt i landet.

lucasfox.se/go/cbr8649

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober
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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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