
REF. GIR26545

1 375 000 € Herrgård - Till salu
Excellent herrgård med 5 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17113

5
Sovrum  

5
Badrum  

492m²
Planlösning  

17.375m²
Totalyta

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

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


ÖVERBLICK

Vackert hus på landet byggt år 2000, omgivet av 1,7 hektar
mark och med mycket avskildhet, bara några kilometer
från stränderna på Costa Brava.

Den här fastigheten ligger i en idyllisk miljö, några kilometer från de charmiga
medeltida byarna Baix Empordà och stränderna på Costa Brava. Det är omgivet av 1,7
hektar mark, så det har mycket privatliv och lugn.

Huset byggdes 2000, i stil med traditionella masias, med välvda tak, keramiska golv
och träbjälkar.

Bottenvåningen består av en stor central hall med direkt tillgång till trädgården, ett
traditionellt rustikt kök, en matsal med utgång till veranda och ett stort vardagsrum
med öppen spis, även med direkt tillgång till veranda. På denna våning finns också ett
komplett badrum och ett sovrum med dubbelsäng.

Den första våningen har en stor central landning som en lounge och som leder till de
fyra dubbelrummen, tre av dem med privata badrum och alla med tillgång till
terrasserna.

Huset har en stor nedre våning, perfekt att använda som en källare, samt ett
strykrum och installationsrummet.

Trädgården omger huset och har en trevlig pool, verandor och grillplats.

Resten av marken inkluderar ett fält för odling och olivträd, samt en byggnad för
trädgårdsmaskiner och ett par stall för djur. Gården är helt inhägnad och har en
vattenbrunn.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/gir26545

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Uppvärmning, Öppen spis,
Larm, Brunn
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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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	Vackert hus på landet byggt år 2000, omgivet av 1,7 hektar mark och med mycket avskildhet, bara några kilometer från stränderna på Costa Brava.

