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ÖVERBLICK

Bekväm villa med en spektakulär botanisk trädgård på en
1 hektar stor tomt till salu bara 5 minuter från staden
Girona.

Denna bekväma moderna villa ligger bara fem minuter från centrum av staden Girona
och de viktigaste internationella skolorna i området. Det utmärker sig för sitt
utmärkta läge inom en 1 hektar stor tomt, där vi upptäcker en spektakulär botanisk
trädgård med en stor mångfald av träd, växter och blommor.

Gården består av tre fristående byggnader: huvudbyggnaden, poolhuset och det
stora garaget med sin verkstad/studio.

Byggt 1998 och sedan renoverat, är huvudhuset fördelat på två våningar, även om det
är redo att bo bekvämt på bottenvåningen. Vi går in genom den rymliga hallen som
perfekt skiljer dagområdet från nattområdet. Hallen leder oss på ena sidan till det
rymliga vardagsrummet med öppen spis och trevlig utsikt över trädgården, samt den
täckta verandan, köket, ett sovrum med eget badrum och två enkelrum med delat
badrum. Dessutom, med en helt fristående ingång, hittar vi servicedelen bestående
av uteplats, tvättstuga, enkelrum och badrum.

På övervåningen finns ett arbetsrum, perfekt som kontor, och mastersviten med
omklädningsrum och privat badrum, båda utrymmen med direkt tillgång till två
terrasser som erbjuder oslagbar utsikt över hela trädgården, landskapet och bergen .

Poolhuset, ca 70 m², är idealiskt att använda på sommaren och har en fin veranda,
kök-matsal och toalett.

Garaget, bestående av en parkeringsplats för en bil och en ateljé/verkstad, skulle
uppta parkeringsplatsen för två bilar, samt ett maskin- och pannrum.

Ett idealiskt hem för en familj som vill bo omgiven av natur, men med de
bekvämligheter som en stad som Girona erbjuder på så kort avstånd.

lucasfox.se/go/gir34420

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Uppvärmning, Solpaneler,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Chill out plats, 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.

REF. GIR34420

1 100 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i El Gironés, Girona
Spanien »  Girona »  El Gironés »  17242

5
Sovrum  

5
Badrum  

562m²
Planlösning  

10.074m²
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

	Bekväm villa med en spektakulär botanisk trädgård på en 1 hektar stor tomt till salu bara 5 minuter från staden Girona.

