REF. CBR7107

850 000 € Hus/Villa - Såld

Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Pla de l'Estany, Girona
Spanien » Girona » Pla de l'Estany » 17834

4

3

868m²

3.819m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 22 32 62

girona@lucasfox.com

lucasfox.se

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
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ÖVERBLICK

Medelhavet stil egendom med fantastisk utsikt och en
pool till salu vid stranden av Banyoles sjön, i Girona.
Denna underbara tvåfamiljshus ligger i en skogsmark med utsikt över Banyoles sjön.
Det har ett fantastiskt lugnt läge med fantastisk utsikt över Banyoles sjön från
vardagsrum, kök och alla sovrum samt storslagna terrasser med utsikt över sjön.
Huset byggdes i början av 1980-talet och har bibehållits i gott skick. En attraktiv
trädgård leder till främre ingången. På bottenvåningen går vi först in i ett vardagsrum
med öppen spis och dubbla sidofönster med fantastisk utsikt över trädgården och
sjön, uteplatsdörrar leder ut på terrassen. Köket är fullt utrustat och det finns en
generös matplats, det finns också ett andra vardagsrum; båda dessa utrymmen har
altandörrar som ger tillgång till terrassen. Ett duschrum och toalett kompletterar
bottenvåningen.
En imponerande trappa leder till första våningen med en stor landning. Det stora
sovrummet har ett eget duschrum och omklädningsrum samt en privat terrass med
utsikt över sjön. Bredvid sovrummet finns en extra klädkammare. Det finns 2
ytterligare dubbelrum, varav en har ett eget duschrum och det andra en privat
terrass; alla sovrummen har underbar utsikt över sjön.

lucasfox.se/go/cbr7107
Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Parkett, Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Dubbla fönster, Djur vänligt

Rubriken nerför den spiraltrappa vi når källaren som består av ett antal stora rum
som tidigare har använts som ett nöjesrum och ett gym kan dock också användas som
ytterligare sovrum. Det finns ett garage för 4 bilar och ett badrum.
Fastigheten är ett perfekt alternativ för dem som söker ett hem i ett lugnt läge eller
för investerare, eftersom det med en liten uppdatering av husen kan ge ett bra
hyresutbyte.
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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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