
REF. PDA26158

900 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 7 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

7
Sovrum  

5
Badrum  

400m²
Planlösning  

2.500m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Detta magnifika katalanska hus på 1400-talet, med 6
sovrum, ligger på en tomt på över 2 500 m² i ett av Costa
Bravas mest eftertraktade områden och inom bekvämt
räckhåll från stranden på 2,7 kilometer.

Genom att köra genom portarna till detta vackra hus på landet ser vi omedelbart den
typiska mångfärgade terrasserade uppfarten som sträcker sig runt fastigheten och
den unika egenskapen hos ett angränsande runt torn.

Den imponerande entrén på bottenvåningen har en bar och ett potentiellt
fleranvändningsområde till höger och omedelbart framför är det utrustade köket och
frukostrummet med det vackraste välvda taket i bodega-stil som återigen återspeglar
den traditionella katalanska stilen.

Längre till höger har vi tillgång till det rymliga vardagsrummet och ingången till det
slående runda tornet som rymmer två sovrum och ett badrum.

Vänster till vänster från entrén är den imponerande matsalen som bekvämt kan möta
de flesta stora familjekrav tillsammans med en lounge som är fäst vid den.

När du går ut ur matsalen och ut på terrassen finns det en väl belägen matplats
utomhus och stig som leder till poolen.

Från bottenvåningen ger en trappa med stensteg tillgång till den övre våningen och
en slående mellanvåning med biblioteket och en läsplats, tillsammans med sex
dubbelrum (fem badrum) och ett annat stort badrum. Vissa sovrum innehåller de
ursprungliga karakteristiska eldstäderna.

Huset har centralvärme och tomten ger parkeringsplats för flera bilar.

Kontakta oss för att ordna visning.

lucasfox.se/go/pda26158

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Tidstypisk karaktär,
Mosaikgolv, , Parkering, Utrustat kök,
Rullstolar, Renoverad, Öppen spis, Lekrum,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn
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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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