
SÅLD

REF. CBR14720

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17256

6
Sovrum  

7
Badrum  

500m²
Planlösning  

22.331m²
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

Unik möjlighet att köpa en rymlig 6-rumsvilla på en stor 2
hektar stor tomt med spektakulär utsikt, i Costa Bravas
gyllene triangel.

Detta hus med 6 badrum är bekvämt byggt över en våning och ligger på en fantastisk
2-hektar stor tomt med fantastisk utsikt över fälten, en pittoresk medeltida by som
centrum och Pyrenéerna bortom.

Byggd på 1980-talet med en praktisk planlösning, har fastigheten gott om ljus och de
stora franska fönstren i nästan alla rum ger enkel tillgång till de olika verandor som
omger huset.

Entréverandan med stort takfönster leder genom ytterdörren till en välkomnande
mittavsats. Till vänster har vi ett storslaget vardagsrum och en öppen spis samt stora
franska fönster som leder till en rymlig veranda och avkopplingsområde. Till höger
finns det fullt utrustade köket och skafferiet samt en separat matplats med en härlig
terrass som vetter mot öster, perfekt för frukost utomhus. Mittemot trappavsatsen
finns en korridor som tar dig till gästtoalett, tvättstuga och 5 sovrum med eget
badrum. Fastigheten har också ett separat sovrum med eget badrum för personalen,
med oberoende tillgång, som ligger i anslutning till köket.

Även om huset är i utmärkt strukturellt skick och perfekt beboeligt skick, med
centralvärme genomgående, tvåglasfönster, larmsystem och vattenledning, skulle det
dra nytta av viss interiör uppdatering och underhåll av exteriören.

Ett perfekt tillfälle för den som vill köpa en vacker, väl belägen villa med möjlighet att
göra om till ett lyxigt modernt hem, designat för att passa din egen smak.

lucasfox.se/go/cbr14720

Trädgård, Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Öppen spis, Larm, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster
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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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