
SÅLD

REF. GIR19636

975 000 € Herrgård - Såld
Excellent herrgård med 4 Sovrum med 153m² Trädgård till salu i Baix Emporda,
Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17141

4
Sovrum  

4
Badrum  

405m²
Planlösning  

55m²
Terrass  

153m²
Trädgård

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.se Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Renoverat hus med 4 sovrum, 18th century med trädgård,
pool och garage till salu i en lugn by Baix Empordà.

Detta underbara byhus ligger i Bellcaire d'Empordà, en liten stad som är både lugn
och charmig. Fastigheten, som går tillbaka till artonhundratalet, har renoverats och
uppdelats i två radhus för att behålla sin ursprungliga struktur. Det är ett idealiskt
familjehem med stora, bekväma rum och en härlig trädgård med en privat pool. Det
finns både ett garage ingång och en fotgängare ingång.

Den vackra trädgården, omgiven av stenväggar med stora öppningar, har fantastiskt
naturligt ljus utan att offra privatlivet. Trädgården, trevlig under hela året, har också
en swimmingpool för att svalna under de varmare månaderna.

Från huvudentrén leder en hall till ett badrum och till höger till en mysig lounge. Till
vänster hittar vi kök-matsalen och på baksidan finns ett verktyg och vinkällare.

Sovrummet ligger på första våningen: två dubbelrum med delat badrum, ett sovrum
med dubbelsäng med eget badrum och det underbara sovrummet med badrum och
vacker utsikt över trädgården.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/gir19636

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering, 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.

REF. GIR19636

975 000 € Herrgård - Såld
Excellent herrgård med 4 Sovrum med 153m² Trädgård till salu i Baix Emporda,
Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17141

4
Sovrum  

4
Badrum  

405m²
Planlösning  

55m²
Terrass  

153m²
Trädgård

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.se Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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

	Renoverat hus med 4 sovrum, 18th century med trädgård, pool och garage till salu i en lugn by Baix Empordà.

