
REF. CBR9664

2 300 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 8 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17256

8
Sovrum  

6
Badrum  

750m²
Planlösning  

36.586m²
Totalyta

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Modern, medelhavsstil med ett pensionat och en tomt på
3,6 hektar med gräsmatta, pool, träd och fullständig
integritet, mellan Pals-stranden och golfbanan.

Fantastisk fastighet presenterad i obefläckat skick och erbjuder 750 m² bostadsyta
fördelat mellan huvudhuset och pensionatet. Fastigheten ligger nära den charmiga
byn Pals, Platja de Pals golfbana och stranden och ligger i 3,6 hektar helt avskilt land,
med utsikt över en vacker platt trädgård med en obefläckad gräsmatta, en pool och
en mängd buskar och träd, omgiven av tallskogar.

Huvudporten vetter mot en cypress trädkantad uppfart som leder upp till en central
innergård som erbjuder flera parkeringsplatser där vi hittar huvudhuset och
pensionatet. Huvudhuset är söderläge och har fönster från golv till tak som
översvämmar interiören med naturligt ljus och erbjuder utsikt över den orörda
gräsmattan och vackert underhållna trädgårdar samt det omgivande skogsområdet.
Det finns en stor utomhusterrass med en stor pool och en vacker skuggad matplats.
Resten av fastigheten täcks av tallskog och det finns ett uthus som för närvarande
används för att lagra trädgårdsmaskiner som kan omvandlas till stall eller för annat
bruk.

Vi går in i huvudhuset på bottenvåningen och en entré leder in i ett stort vardagsrum
uppdelat i 3 huvudsakliga vardagsrum: soffor och fåtöljer omger en stor öppen spis,
ett långt bord och stolar betecknar matplatsen och slutligen ett mer intimt utrymme
för tittar på tv. Ett öppet kök leder från vardagsrummet. Vi hittar också ett sovrum
med dubbelsäng med eget badrum som för närvarande används som ett service
sovrum. Dubbla dörrar öppnar ut mot ytterterrassen där vi hittar poolen, matplatsen
utomhus och ett separat förråd. En annan korridor leder från vardagsrummet till
sovrummet. Här hittar vi 3 stora dubbelrum, alla obefläckade presenterade, och alla
med eget badrum. I två av dessa sovrum leder skjutdörrar ut mot trädgården. På
bottenvåningen hittar vi också en gästtoalett.

Det stora sovrummet har hela första våningen. Det stora sovrummet har utsikt över
en solterrass och trädgården. Det finns ett separat omklädningsrum och ett rymligt
badrum med jacuzzi och dusch.

lucasfox.se/go/cbr9664

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada,
Inrättning med hästridning, Naturligt ljus,
Parkering, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Säkerhet,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Brunn, Balkong
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Pensionatet har ett vardagsrum med kök, ett sovrum med dubbelsäng och badrum,
ett stort dubbelgarage och 2 oberoende rum som kan användas som sovrum eller
vardagsrum. Perfekt separat boende för gäster, personal eller som en semester låta
venture.

Kontakta oss för att ordna ett besök av denna mycket exklusiva fastighet i ett
avundsvärt område på Costa Brava.
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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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