
REF. GIR26106

525 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 35m² terrass till salu i Alt Empordà, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17747

6
Sovrum  

6
Badrum  

770m²
Planlösning  

386m²
Totalyta  

35m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Historisk bondgård från 1500 -talet, en tidigare prästgård,
inklusive ett utrymme som används som
cateringverksamhet på bottenvåningen och 2 separata
bostäder på övervåningen

Halvvägs mellan l'Alt Empordà och Pla de l'Estany hittar vi detta gamla restaurerade
1500-talets prästgård, som ligger i ett litet landsbygdssamhälle. Dess generösa
byggyta på 770 m² ger stor flexibilitet i användningen.

Den rustika karaktären och renoveringen av egendomen har respekterat dess
autentiska charm och det erbjuder alla nödvändiga faciliteter för en furture köpare
att fortsätta att fungera som en restaurang, som det har varit under de senaste åren.

Hemmet är ordnat över tre nivåer.

På lägre nivå hittar vi installationerna helt uppdaterade och i full drift för att driva en
modern restaurang. Stenen och de välvda taken, tillsammans med den omgivande
belysningen, ger utrymmet en trevlig känsla av intimitet och avskildhet.

Köket är fullt förberett för att fungera med högsta kvalitet.

Receptionen har en välkomstdisk. I samma entréhall hittar vi också restaurangens
badrum.

Hallen fördelar resten av utrymmena: på den sida som leder till den stora centrala
matsalen och å andra sidan till en separat matsal. Slutligen ger vikbara dörrar tillgång
till köket.

Från den centrala matsalen finns tillgång till en uteplats, och det finns ytterligare två
intima rum, perfekta för små grupper. På denna lägre nivå hittar vi också en
serviceingång, ett förråd och installationsrummet.

Den andra nivån är tillägnad bostadsutrymmet. För närvarande är det ordnat som två
separata och helrenoverade lägenheter som delar en stor terrass.

Var och en av lägenheterna har tre stora sovrum, två badrum, ett kök (ett av dem med
öppen spis) och en matsal. I ett av hushållen hittar vi också ett träloft som fungerar
som kontorsutrymme.

lucasfox.se/go/gir26106

Utsikt över bergen, Terrass, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Rullstolar, Renoverad, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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På en tredje nivå finns en stor terrass på höjden av kyrkans klocktorn, från vilken du
kan njuta av privilegierad utsikt över åkrarna och skogarna som omger byn.

Ett komplett hus i perfekt skick, som upprätthåller andan och charmen från gamla
stadshus.

Den är idealisk både för användning som restaurang eller för projekt för boende på
landsbygden. Jag kan också enkelt omvandlas till ett stort privat hem.
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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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