
REF. GIR31131

1 050 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 6 Sovrum till salu i El Gironés, Girona
Spanien »  Girona »  El Gironés »  17244

6
Sovrum  

3
Badrum  

457m²
Planlösning  

40.161m²
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

Vackert hus beläget 15 minuters bilresa från Girona
omgiven av 4 Ha platta fält.

Detta charmiga familjehem totalrenoverades 2009 och presenteras under perfekta
förhållanden.

Boendet ligger i en lugn miljö, omgiven av åkrar och skog, och har vidsträckt utsikt
över den omgivande landsbygden.

Bottenvåningen består av en rymlig och välkomnande central hall, ett stort lantkök
och matplats med öppen spis, ett stort vardagsrum med öppen spis, ett badrum och
två enkelrum som för närvarande används som förvaringsutrymme och skafferi. Från
bottenvåningen finns också anslutning till 2-bilars garage.

Första våningen har också en stor central hall med sovrum på vardera sidan. Till
höger finns 3 dubbelrum och ett familjebadrum, och till vänster finns det stora
sovrummet, med omklädningsrum och badrum.

Hela fastigheten har gott om ljus, högt i tak och härlig utsikt. Fönstren är alla av god
kvalitet dubbelglas med aluminiumramar, det finns centralvärme och
luftkonditionering.

I anslutning till huset finns en tvättstuga och stora terrasser som är perfekta för
uteservering, spelområde etc.

Fastigheten har en privat brunn och solpaneler som genererar 5kW som täcker nästan
hela energin som fastigheten förbrukar.

7 000 kvm mark runt fastigheten är inhägnat och används som trädgårdar, den
återstående marken är för närvarande jordbruksmark och skulle vara idealisk för
hästar.

Ett idealiskt familjehem med alla moderna bekvämligheter i hjärtat av naturen.

lucasfox.se/go/gir31131

Utsikt över bergen, Naturligt ljus,
Uppvärmning, Öppen spis,
Luftkonditionering, Dubbla fönster, 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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