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2 200 000 € Herrgård - Till salu
Excellent herrgård med 5 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17113
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2
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695m²
Planlösning  

115.531m²
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ÖVERBLICK

Bondgård från 1700-talet omgiven av 11,6 hektar mark till
salu nära en av de mest prestigefyllda medeltida
städerna i Baix Empordà, Girona.

Denna traditionella katalanska bondgård har anor från 1700-talet och ligger i ett av
de mest exklusiva områdena i Baix Empordà, inom den berömda Gyllene triangeln,
omgiven av odlade fält, skogar och de viktigaste medeltida städerna i området.

Gården som helhet har cirka 11,6 hektar mark, med ett bondgårdshus på totalt 695 m²
byggt, fördelat på två stora våningar och en vind som väntar på inredningsreformen,
samt verandor, terrasser och en funktionell friggebod som garage eller lager.
På bottenvåningen möts vi av ett rymligt välvt vardagsrum, ett stort kök med kontor
och öppen spis, ett välvt vardagsrum med öppen spis, en källare, ett stort dubbelhögt
lager som kan göras om till en gästlägenhet med en separat ingång och ett badrum.

Vi når första våningen, där vi möts av en stor ljus hall, som leder till de fem
dubbelrummen och ett badrum. I detta område finns två terrasser på den södra och
västra fasaden, som erbjuder fantastisk utsikt över landskapet, staden och bergen.

På övervåningen finns vinden, som väntar på en inredningsreform och skulle vara
idealisk som ett stort arbetsrum, spelrum eller till och med ytterligare två stora
sovrum med sina respektive badrum skulle kunna aktiveras. På denna våning hittar vi
även en terrass med öppen utsikt.

Gården är i gott strukturellt och välvårdat skick med flera originalelement från
perioden, såsom terrakottagolv, välvda tak, träbjälkar och stenväggar, även om det
fortfarande har ett stort utrymme för förbättringar med en serie uppdateringsarbeten
som skulle gör att en högre nivå av komfort kan uppnås.

lucasfox.se/go/gir33017

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Uppvärmning, Skönhets salong, Öppen spis,
Exteriör
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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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