
RESERVERAD

REF. GIR36072

870 000 € Herrgård - Till salu - Reserverad
Herrgård med 6 Sovrum med 10,786m² Trädgård till salu i Alt Empordà, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17723

6
Sovrum  

3
Badrum  

318m²
Planlösning  

20.000m²
Totalyta  

10.786m²
Trädgård

+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
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ÖVERBLICK

Vackert ombyggt bondgård och pensionat med modern
inredning till salu i fantastiska naturliga miljöer i Alt
Empordà.

Denna fastighet representerar en unik möjlighet att förvärva ett hem i en helt naturlig
miljö samtidigt som den är helt anpassad till dagens moderna boende.

Denna lantstuga har helt förvandlats till ett ljust hem och skapat en slående kontrast
mellan det traditionella och det moderna.

Från den stora uppfarten kommer vi in i fastigheten genom entréhallen som leder dig
direkt in i vardagsrummet med en modern öppen spis och det höga i tak som
samlingspunkt. Matsalen med öppet kök är särskilt ljus och rymlig, med två stora
franska glasdörrar med utsikt över trädgården och ger tillgång till terrassen. Också på
bottenvåningen finns ett skafferi och grovkök, tre sovrum, ett och ett halvt badrum,
tillgång till garaget och master bedroom med eget badrum.

Från trappan i korridoren kommer du in i loftet på första våningen som kan göras om
till ett stort multifunktionsutrymme/konstnärsateljé eller ett extra sovrum och
badrum.

Från terrassen kommer vi in i poolområdet med en stor tolvmeterspool och vacker
utsikt över landskapet. Från poolområdet går vi in i gästhuset med öppet kök,
vardagsrum, två sovrum och ett badrum.

Den vackra inhägnade trädgården som omger fastigheten inkluderar ett hästvänligt
område med förvaring. Det finns ett automatiskt bevattningssystem för att underlätta
underhållet och två stora vattenavlagringar.

lucasfox.se/go/gir36072

Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Inrättning med hästridning, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utrustat kök, Rullstolar,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
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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