REF. GIR35783

850 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Alt Empordà, Girona
Spanien » Girona » Alt Empordà » 17494

5

4

418m²

4.346m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.se

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
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ÖVERBLICK

Detta hus med 5 sovrum med restaurerade tidstypiska
detaljer och över 4 000 m² terräng är perfekt beläget bara
10 minuter från havet.
Med enkel tillgång till huvudvägarna ligger denna fastighet i en liten by som är
välkänd för sina populära jazzmusikfestivaler.
Huset mäter 418 m² och den totala terrängen för fastigheten omfattar mer än 4 000
m². Huset har två ingångar från gatorna. Den primära entrén leder till den vackra
uteplatsen med den 12 meter långa poolen och med hjälp av den andra entrén
kommer vi in i den stora inhägnade trädgården med bilveranda, garage och gym.
Från uteplatsen kommer du in i fastigheten genom en charmig entréhall med vackert
gammalt kakel och restaurerade detaljer. Vid entréhallen går vi in i fastighetens
vänstra flygel där vi hittar köket, matsalen med gamla restaurerade detaljer och
kontoret som även skulle kunna användas som ett extra sovrum. Köket är fortfarande
i originalskick och kräver en del ombyggnad. Vinkällaren och spaavdelningen ligger
bredvid kontoret.

lucasfox.se/go/gir35783
Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Tidstypisk karaktär,
Öppen spis, Luftkonditionering,
Chill out plats, Brunn

I fastighetens högra flygel har vi tillgång till trädgården, litet badrum, vardagsrummet
med en mysig öppen spis, master bedroom med badrum, klädkammare och
tvättstuga.
Trädgården har vacker utsikt över bergen, fullständig avskildhet och en liten
köksträdgård som förser dig med läckra färska grönsaker. Från trädgården har du
även tillgång till gymmet med luftkonditionering och garaget.
Husets första våning har en separat ingång från uteplatsen, denna våning innehåller
två separata lägenheter men kan även användas som en stor lägenhet.
Varje lägenhet har ett kök och ett vardagsrum. Den första lägenheten har två sovrum
och ett badrum och den andra lägenheten har ett sovrum och ett badrum med
separat toalett.
Denna magnifika fastighet, i utkanten av byn, nära stränderna på Costa Brava är
idealisk som första bostad, familjesemesterhus eller som hotell-/turistföretag.
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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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