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1 500 000 € Herrgård - Till salu
Excellent herrgård med 7 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17257
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7
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604m²
Planlösning  

38.156m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Historisk fastighet bestående av två byggnader belägna
på plan mark, till salu 1 km från golfbanan och 5 km från
stranden.

Detta stora lanthus består av två separata bostäder med nästan 4 hektar helt platta
marker, i hjärtat av Empordà landsbygden. Det är idealiskt beläget 5 km från både
stranden och de vackra, livliga byarna Pals och Torroella de Montgri med alla
bekvämligheter och utmärkta restauranger.

Ursprungligen en enkel sten bondgård, var egendomen utökad med en 3-våning
byggnad i slutet av 1800-talet och senare, på 1970-talet, tillkom en ytterligare 1-
våningshus.

Från bottenvåningen, på bottenvåningen finns ett 60 m² stort vardagsrum med
matsal och kök med veranda som är idealisk för uteservering. Det finns också 2
sovrum, två badrum och en vinkällare.

På första våningen finns ytterligare ett sovrum och badrum samt en studie. Den
andra bostaden är fördelad mellan det modernistiska tornet och 1970-talets hus. På
bottenvåningen finns en öppen planlösning med matplats med kök och bekvämt
frukostområde. Det finns också en personal sovrum, ett badrum och en tvättstuga
samt ett stort garage.

Det finns 2 sovrum och 2 badrum på första våningen och på andra våningen hittar vi
50m2 sovrummet med öppen spis, badrum och vardagsrum.

Fastigheten har utmärkt utomhusutrymme. En 1.000m² inhägnad trädgård med en
12m x 6m pool omger husen, 3,5 hektar odlade mark ligger i sydöstra delen av
fastigheten och runt baksidan av huset är en 1670m² parkeringsplats skuggad av
eukalyptusträd.

Ett idealiskt alternativ för familjer som söker en rymlig fastighet med mycket privatliv
och utmärkt utomhusutrymme. Också ett spännande investeringsalternativ med
tanke på att ett av husen har en turistuthyrningslicens och för närvarande används
som semesterlåt.

lucasfox.se/go/cbr11453

Trädgård, Swimming pool, Högt i tak,
Uppvärmning, Öppen spis
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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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