
REF. GIR21238

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum med 3,809m² Trädgård till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17134

5
Sovrum  

1
Badrum  

834m²
Planlösning  

38.527m²
Totalyta  

300m²
Terrass  

3.809m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Fastighet med stor renoveringspotential, väl ansluten till
omgivande städer och bara några minuter från Verges och
Torroella de Montgrí.

På en tomt på 3 800 m², går denna egendom tillbaka till 1700-talet, med en byggd yta
på 834 m² fördelad över tre våningar och med ett rustikt land på 3,8 hektar.

Bottenvåningen, de gamla stallen för djur, har fortfarande stenväggar och tak med
katalanska valv. På första våningen, som tidigare var bottenvåningen, hittar vi stora
rum med högt i tak, som stora vardagsrum, köket och ett badrum. Den sista våningen,
tidigare vinden, är ett öppet utrymme och har tillräckligt med utrymme för att skapa
flera rum.

Fastigheten har en brunn för att förse hela tomten med vatten. De olika byggnaderna
runt gården är ett perfekt komplement till huvudhemmet.

Det finns möjlighet att förvärva två byggplatser intill gården på 2 000 m² vardera,
med en maximal byggbar yta på 500 m² vardera. Detta skulle göra det möjligt för den
nya ägaren att bygga ett hus på varje tomt eller ett enda mycket stort hus. Detta
skulle vara särskilt intressant för investerare som till exempel vill använda det som
ett hotell, lägenheter eller bungalows.

Missa inte möjligheten att besöka den här fastigheten för att renovera bara 13
kilometer från stränderna i Baix Empordà.

lucasfox.se/go/gir21238

Trädgård
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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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