
SÅLD

REF. GIR35313

650 000 € Herrgård - Såld
Excellent herrgård med 5 Sovrum med 18m² terrass till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17144

5
Sovrum  

3
Badrum  

295m²
Planlösning  

411m²
Totalyta  

18m²
Terrass

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.se Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Charmigt renoverat rustikt hus, med trädgård och pool av
flotttyp till salu i centrum av en liten stad i Baix Empordà.

Denna charm, storlek och läge gör det här huset till en unik egenskap. Det ligger i en
liten stad med stenhus i Baix Empordà, 20 minuter från stranden och 10 från
tågstationen.

Huset och trädgården är fördelade på flera nivåer för att njuta av varje ögonblick på
dagen och varje årstid. Vi går in i huset från en lugn gata.

Hallen ger tillgång till matsalen och vardagsrummet med direkt utgång till
trädgården, samt badrum/förråd. När vi går ner några trappsteg hittar vi köket, ett
skafferi och ett sovrum för servicepersonal. Köket har även direkt tillgång till
trädgården som har en stor sommarmatsal, avkopplingsdel och grill.

På första våningen finns tre dubbelrum, ett arbetsrum och två badrum.

På andra våningen hittar vi två sovrum, varav ett med badrum och med utgång till en
terrass med underbar utsikt.

Trädgården, som ligger på baksidan och vetter mot söder, erbjuder romantiska små
hörn att njuta av, chill-out utrymmen för olika tider på dygnet och en rustik pool med
en fontän. Det är en mycket privat och lummig trädgård, vilket ger huset en touch av
provençisk stil

Om du letar efter ett charmigt hem, med trädgård och pool, som är av hanterbar
storlek men med kapacitet att rymma hela familjen och organisera trevliga
sammankomster i trädgården, tveka inte att besöka det.

lucasfox.se/go/gir35313

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Uppvärmning, Grillplats, Chill out plats

REF. GIR35313

650 000 € Herrgård - Såld
Excellent herrgård med 5 Sovrum med 18m² terrass till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17144

5
Sovrum  

3
Badrum  

295m²
Planlösning  

411m²
Totalyta  

18m²
Terrass

+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.se/go/gir35313
https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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