
SÅLD

REF. GIR30688

850 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17256

6
Sovrum  

2
Badrum  

730m²
Planlösning  

4.735m²
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.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Byhus med två stora tomter till salu i den gyllene
triangeln i Baix Empordà.

Radhus att renovera, fördelat på två våningar, med höstack och rustikt mark beläget i
den berömda Gyllene triangeln, Baix Empordà.

På bottenvåningen finns en ljus hall, ett badrum vid entrén, ett traditionellt kök med
en stor öppen spis, ett vardagsrum och ett skafferi. Genom den andra dörren hittar vi
det som skulle vara det gamla stallet, där vi har flera transformationsmöjligheter.
Idag finns det några vinfat och olika stall.

Första våningen är uppdelad i två delar: den första är äldre och den andra, nyare. I
denna första finns det två sovrum med bra ljus, ett sovrum eller eventuellt skafferi
och ett badrum. I den andra, mer uppdaterade delen finns det tre dubbelrum, ett
badrum och ett stort loft som kan förvandlas till till exempel ytterligare sovrum.

Framför huset hittar vi två tomter som tillhör godset. Den första på 915 kvadratmeter,
där vi kan bygga ett litet fristående hus, och bredvid detta, åtskilt av en stig, finns en
rustik tomt på 3 547 kvadratmeter.

Hör av dig för mer information.

lucasfox.se/go/gir30688

Trädgård, Förråd, Balkong
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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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