
REF. GIR26573

2 350 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 12 Sovrum till salu i Alt Empordà, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17474

12
Sovrum  

15
Badrum  

1.628m²
Planlösning  

3.774m²
Totalyta

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

Majestätiskt hus på landet med vacker trädgård och pool,
gäststuga, garage och förråd. Ligger 10 minuter från
havet.

Fantastisk bondgård från 1700-talet i slutprocess av restaurering och dekoration,
beläget i en liten och lugn by Alt Empordà, några kilometer från stranden.
Fastigheten ligger i utkanten av centrum och består av 3.774 m² mark, med trädgård
och 25 m pool med integrerad jacuzzi. Inhägnad med järngrindar och träd på mer än
5m som ger den stor integritet.
Huvudgården mäter 1 075 m² fördelat på tre våningar, med stenväggar och
ursprungliga välvda tak på två av dem.
Bottenvåningen har en fantastisk entré där vi hittar husets vapensköld, ett otroligt
vardagsrum-matsal inomhus med öppen spis, biljardrum, vinkällare, toaletter,
designkök utrustat med avancerade apparater med direkt tillgång till utsidan . En
gammal ladugård som har restaurerats och återställts omvandlas till ytterligare ett
vardagsrum med matplats med stenvalv och tillgång till en utomhusyta på 200 m²
med terrass, kök, grill och avkopplingsområde. På bottenvåningen finns även två
dubbelrum med badrum och tillgång till trädgården. Hela våningen har betonggolv.
På första våningen finns en central hall och sex sovrum med eget badrum, varav tre
vetter mot en täckt välvd terrass på 80 m². Hela våningen behåller sina välvda tak och
majestätiska stenväggar. Golven i badrummen är gjorda av gamla och utsökta
regenererade hydrauliska plattor och resten av golvet är gjorda av cement.
Tredje våningen är fördelad i två stora sviter på 70 m², alla med eget badrum,
vardagsrum och öppen spis. Allt i vitt trä kombinerat med sten.
Restaureringen har utförts med största noggrannhet vad gäller kvaliteten på material
och ytbehandlingar.
I ena änden av trädgården finns ett vackert stenskjul, för närvarande iordningställt
för att byggas om till ett tvåvåningshus med två eller tre sovrum och ett inbyggt
garage på 70 m².
Marken har också ett utrymme på 290 m² för garage, förråd eller bruksområde, samt
en grönsaksträdgård och en dricksvattenbrunn.

lucasfox.se/go/gir26573

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Tidstypisk karaktär, ,
Uppvärmning, Renoverad, Öppen spis,
Luftkonditionering, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats

REF. GIR26573

2 350 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 12 Sovrum till salu i Alt Empordà, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17474

12
Sovrum  

15
Badrum  

1.628m²
Planlösning  

3.774m²
Totalyta

+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.se/go/gir26573
https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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