
SÅLD

REF. GIR19735

395 000 € Herrgård - Såld
Herrgård med 2 Sovrum med 45m² terrass till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17121

2
Sovrum  

2
Badrum  

180m²
Planlösning  

45m²
Terrass

+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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ÖVERBLICK

Renoverat 2-rums hus med pool till salu på torget i
Monells.

Detta hus ligger precis vid torget i Monells, en av de vackraste medeltida byarna i Baix
Empordà.

Detta emblematiska hus är tillgängligt via den ursprungliga gårdsdörren. En hall leder
till ett flerfunktionellt rum med ett badrum, som enkelt kan omvandlas till en
sovrumsvit eller ett lekrum för barn.

Rubrik på övervåningen når vi ett helt öppet utrymme med ett vardagsrum med
öppen spis, kök med ö och tillgång till en terrass med en pool.

På övervåningen hittar vi sovrummet, med trägolv och garderober. Det privata
badrummet med marmor kompletterar detta rum perfekt.

Ett idealiskt hem att njuta av under helgdagar och helger, renoverade med
kvalitetsmaterial och med terrass och pool. Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/gir19735

Terrass, Swimming pool, Uppvärmning,
Öppen spis, Luftkonditionering
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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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