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ÖVERBLICK

Autentiskt renoverat bondgård omgivet av en vacker
botanisk trädgård till salu i Baix Empordà, Girona.

Autentisk renoverad bondgård omgiven av en vacker botanisk trädgård till salu i en
underbar natur.

Det har gått 20 år sedan de nuvarande ägarna köpte denna bondgård när den var en
ruin och kärleksfullt totalrenoverade den, förutom att bygga ut den, för att anpassa
den till dagens behov.

Fastigheten omfattar 6 600 kvm, med ett väletablerat trädgårdsområde, allt välskött,
en fruktträdgård, parkering för bilar och en liten fiskdamm.

Ägarna har tagit omsorgsfullt hand om denna mycket mysiga bondgård och
förvandlat den till ett förtjusande hem.

På bottenvåningen hittar vi en veranda, köket, en ljus matsal med öppen spis och
vidsträckt utsikt över trädgården och poolen, ett vardagsrum med öppen spis, ett
dubbelrum, ett badrum och ett rum för linne.

På första våningen hittar vi en fantastisk sovrumssvit med utgång till terrass och
utsikt över den vackra trädgården, två dubbelrum (med utgång till terrass) som delar
badrum med enkelrum.

Gården och dess trädgård förmedlar en känsla av lugn och ro som gör det till ett
mycket speciellt hus på landet.

lucasfox.se/go/gir33545

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Renoverad, Öppen spis,
Förråd, Exteriör, 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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