
SÅLD

REF. GIR19489

795 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Herrgård med 6 Sovrum till salu i Pla de l'Estany, Girona
Spanien »  Girona »  Pla de l'Estany »  17845

6
Sovrum  

5
Badrum  

442m²
Byggyta  

4,421m²
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
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Vackert restaurerade 1800-tals lantgård med
självständigt boende, till salu på en stor, fridfull tomt, till
salu nära Banyoles.

Detta charmiga hus med självständigt pensionat som går tillbaka till början av 1800-
talet har nyligen restaurerats i modern design till mycket höga krav.

Sitter på en trevlig tomt på drygt 4400 m², i hjärtat av landet, har detta pittoreska
bondgård omsorgsfullt restaurerats av sina nuvarande ägare under det senaste året.

Designad för att behålla sin autentiska stil, men också göra ett bekvämt familjehem,
har fastigheten riklig ljus, fantastisk utsikt över landet och öppna planlösningar.

Utrustad med geotermisk golvvärme, dubbelglas och helt nya kök och badrum, är
fastigheten fullt förberedd för dagens vardagsrum.

Huvudbyggnaden komprometterar ett öppet kök och matplats med direkt tillgång till
en härlig veranda, idealisk för uteservering, där du kan njuta av de mest spektakulära
solnedgångarna, ett rymligt vardagsrum, 2 ensuite sovrum och ytterligare 2 sovrum
som delar en badrum.

Bara några meter från huset, har den ursprungliga ladugården konverterats till en
modern fristående lägenhet med den mest fantastiska glasväggen, från vilken du
fullt ut kan uppskatta landsbygden.

Utanför är fastigheten omgiven av en enkel gräsmatta med hundratals gamla ekar.
Hela tomten är inhägnad och har en elektrisk grind.

Kontakta oss idag för att ordna en visning av detta idylliska lanthem.

lucasfox.se/go/gir19489

Utsikt över bergen, Terrass, Trädgård,
Naturligt ljus, Tidstypisk karaktär, ,
Parkering, Dubbla fönster,
Inbyggda garderober, Larm, Öppen spis,
Renoverad, Tvättstuga
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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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