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REF. GIR24939

470 000 € Herrgård - Såld
Nybyggd Herrgård med 4 Sovrum med 750m² Trädgård till salu i Baix Emporda,
Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17466

4
Sovrum  

3
Badrum  

240m²
Planlösning  

933m²
Totalyta  

60m²
Terrass  

750m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Enkelt och funktionellt parhus med mycket naturligt ljus
till salu i slutet av en liten stad i Baix Empordà, perfekt
för att njuta av en naturlig miljö i komfort.

Detta parhus ligger i ett litet lantligt område med stenhus, nära en stad med alla
tjänster. Det är helt nytt och har byggts med högkvalitativa material, utformade för
att njuta av komforten som erbjuds av en nybyggnad i en enastående naturlig miljö.
Den mäter totalt 240 m²: 150 m² för huvudbostaden, plus 90 m² på nedre våningen
med garage och maskinrum.

Denna plana tomt är inhägnad och täcker totalt 932 m², med en gräsmatta, en
saltvattenpool och en veranda, perfekt för att njuta av solnedgångarna och den bästa
öppna utsikten över landskapet som Baix Empordà erbjuder.

Hemmet är ordnat över en enda våning och alla dess utrymmen är organiserade runt
en liten uteplats som fungerar som en länk i mitten av huset och låter naturligt ljus
komma in.

När vi går in genom huvudingången, till vänster hittar vi ett magnifikt utrymme som
ansluter direkt till den inre uteplatsen och som samtidigt leder till två sovrum som
delar ett komplett badrum.

Till höger finns ett sovrum med eget badrum som leder ner en liten hall till husets
centrala område, med sovrummet till höger med eget badrum och omklädningsrum.

Därefter hittar vi dagområdet, ett stort öppet utrymme fullt av ljus, som fördelas i U-
form runt den inre uteplatsen. Detta utrymme består av ett vardagsrum med matsal
och ett öppet kök med stora fönster som leder till verandan och trädgården.

Natur och komfort, en perfekt kombination för att njuta av lugnet som det inre av
Baix Empordà erbjuder oss, utan att ge upp närheten till alla tjänster.

lucasfox.se/go/gir24939

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nybyggd, Luftkonditionering, Lekplats,
Larm, Grillplats, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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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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