REF. CBR28158

1 950 000 € Hus/Villa - Såld

hus/villa med 6 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien » Girona » Baix Emporda » 17214

6

5
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3.836m²
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Badrum

Planlösning

Totalyta

SÅLD
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ÖVERBLICK

Charmig lantlig fastighet med gästbilaga, padelbana och
härlig trädgård, och bara några minuter från stränderna
på Costa Brava.
Denna förtrollande lantliga egendom ligger i en härligt fridfull enklav omgiven av
natur, men är bara 5 km från de underbara stränderna på Costa Brava.
Åtkomst via en asfaltväg, fastigheten ligger på en svagt sluttande söderläge tomt på
3,836 m², som erbjuder största integritet och avskildhet.
Fastigheten består av huvudbyggnaden, fördelad på tre våningar, en gästbilaga,
padelbanan och poolen.
Omedelbart när du går in i fastighetens imponerande entré slås man av fastighetens
kvalitet och uppmärksamhet på detaljer som utstrålar rustik charm med träbjälkar,
terrakottor och snidade trädörrar.
Framför entrén hittar vi den lika imponerande matsalen, även med takbjälkar i trä och
med dörrar som leder ut på en av de många terrasserna i fastigheten. Denna terrass
har inbyggda sittplatser för upp till åtta gäster och en infällbar solskärm.
Köket som är indelat i två separata områden, arbetsområdet och matsalen, leder
också från entrén. Arbetsområdet är utrustat med ett trippelkylskåp och
matlagningsutrustning på högsta nivå, medan matsalen har takbjälkar i trä, en öppen
spis och dörrar som leder ut mot terrassen.
Det charmiga vardagsrummet har en stor öppen spis och dörrar som leder ut mot den
söderläge täckta terrassen. Vi hittar också tre dubbelrum på denna våning, alla
utrustade med inbyggda garderober och med egna badrum, och ett kontor som kan
användas som ett fjärde sovrum om det behövs.
Trappor leder från köket ner till nedre marknivå där vi hittar en härlig vinkällare, ett
tvättrum komplett med eget duschrum och det stora garaget med plats för upp till
fyra bilar.
Fastighetens första våning är helt tillägnad master-sviten. Här hittar vi sovrummet
med dörrar som leder ut till två privata terrasser, ett omklädningsrum, ett
klädkammare och ett stort badrum med separat dusch och jacuzzi. Det stora
sovrummet är utrustat med luftkonditionering.
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Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Garagem privada, Tidstypisk karaktär,
Padel-bana, Naturligt ljus, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn
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Inom fastighetens vackra trädgårdar, överflödade med en mängd buskar och träd och
bevattnas av vatten från sin egen brunn, hittar vi poolen, paddelbanan och bilagan
som för närvarande används som omklädningsanläggning för padelbanan. I bilagan
hittar vi ett sovrum, ett badrum och ett garage för två bilar som lätt kan omvandlas
till ett vardagsrum.
Vi hittar också en grönsaksträdgård på tomten.
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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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