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ÖVERBLICK

Modernt hus beläget i den gyllene triangeln med
fantastisk utsikt över landsbygden till salu i Baix
Empordà.

Detta moderna hus, byggt 2003, ligger i en av de mest historiska medeltida städerna i
Baix Empordà, beläget i ett strategiskt område som erbjuder maximal avskildhet, med
underbar utsikt över fälten, Gavarras och staden.

Huset designades med huvudrummen på en våning, plus nedre bottenvåningen, med
sekundära rum.

På nedre våningen hittar vi det stora garaget för tre eller fyra bilar, med en
automatisk dörr, tvättstuga, hissen som förbinder husets båda våningar och ett
mångsidigt område, perfekt som gästlägenhet (med kök, vardagsrum- matsal, två
sovrum och två badrum). Dessutom skulle den kunna användas som gym, studie eller
verkstad, bland annat.

På övervåningen välkomnas vi när vi går in av en stor hall, som skiljer dagområdet
från nattområdet. På ena sidan är dagområdet orienterat mot sydväst. Den har
vardagsrum med öppen spis, matsal, öppet kök och sommarveranda. Nattområdet i
öster har tre generöst tilltagna sovrum, inklusive master bedroom med eget badrum
och ett extra badrum.

Huset är omgivet av en mycket välskött trädgård, som har en swimmingpool, och har
två ingångar från gatan, en för dagligt bruk, med direkt tillgång till garaget och till
husets entré; och den andra, den bakre, idealisk för trädgårds- och
poolunderhållspersonal.

Ett unikt hem för sitt utmärkta läge i en av de mest kända och mest besökta städerna i
regionen, för det vackra landskapet och rikedomen i dess historiska arv och arv.
Dessutom har det en av de vackraste och bäst bevarade gotiska områdena i Empordà,
en bred strand som är idealisk för familjer och för älskare av vattensporter, en
naturlig miljö med kärr och risfält för promenader, vandring och cykling, eller helt
enkelt att observera och njuta av landskapet.

lucasfox.se/go/gir33745

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Grillplats, Exteriör, Dubbla fönster
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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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