REF. GIR26576

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum med 218m² Trädgård till salu i Alt Emporda,
Girona
Spanien » Girona » Alt Emporda » 17474
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ÖVERBLICK

Exklusivt modernt hus med en trädgård till salu i en liten
lugn stad några kilometer från stränderna på Costa Brava.
Detta hus har designats med stor smak och omsorg av sina nuvarande ägare. Det är
fördelat på två våningar och har en vacker 218 m² trädgård och en 20 m² stor terrass.
Bottenvåningen består av ett stort öppet utrymme som rymmer vardagsrummet,
matsalen och det öppna köket som är utrustat med avancerade apparater. Detta
utrymme har en öppen spis, högt i tak, rikligt med naturligt ljus och erbjuder direkt
tillgång till trädgården. På samma våning hittar vi också en svit med badrum,
omklädningsrum och direkt tillgång till trädgården och ett dubbelrum med badrum.
Ett gästbadrum och tvättstuga / skafferi kompletterar denna våning.

lucasfox.se/go/gir26576
Trädgård, Högt i tak, Naturligt ljus,
Dubbla fönster, Larm, Luftkonditionering,
Öppen spis, Uppvärmning, Utrustat kök

På första våningen hittar vi en stor svit med vardagsrum, sovrum, terrass,
omklädningsrum och badrum med jacuzzi och dusch med utmärkta
naturstenmaterial.
Det finns också ett 40 m² stort förråd på loftet.
Trädgården har en relaxavdelning med veranda, pool och utomhusdusch. Dessutom
har några vackra magnolior på mer än 5 meter, ett olivträd och ett citronträd
planterats.
Huset har luftkonditionering, värme och ett larm. Dessutom ingår trägolv och
fönsterramar i järn med dubbelglas.
Huset presenteras i oklanderligt skick, redo att flytta in. Kontakta oss för mer
information

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.se

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien

REF. GIR26576

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum med 218m² Trädgård till salu i Alt Emporda,
Girona
Spanien » Girona » Alt Emporda » 17474

3

3

375m²

422m²

20m²

218m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

Trädgård

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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