
SÅLD

REF. GIR36197

790 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Alt Empordà, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17494

4
Sovrum  

3
Badrum  

258m²
Planlösning  

2.120m²
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


ÖVERBLICK

Villa med stor trädgård, privat uppvärmd pool och
fantastisk panoramautsikt över Medelhavet och
Pyrenéerna till salu i Alt Empordà.

Denna villa, byggd 2004, mäter 258 m² med en stor trädgård på 2 120 m², med
fullständig avskildhet.

Det ligger i ett privat bostadsområde med enkel tillgång till huvudvägen och bara 10
minuter från stränderna på Costa Brava.

Villan har två stora terrasser, på bottenvåningen med tillgång till den härliga
trädgården med en 9x4m uppvärmd pool och på första våningen har terrassen vacker
utsikt över Costa Bravas stränder och Pyrenéerna.

På bottenvåningen har vi en stor hall, tillgång till 2-bilsgarage, tvättstuga, ett sovrum
med badrum, vardagsrum, matsal och kök.

Vardagsrummet och matsalen är mysiga och har mycket naturligt ljus tack vare de
franska glasdörrarna med utgång till trädgården.

På översta våningen har vi en liten hall, ett sovrum med dubbelsäng, ett badrum,
master bedroom med eget badrum och ett extra vardagsrum med öppen spis som kan
göras om till ytterligare ett master bedroom. Alla rum har tillgång till den stora
terrassen.

Denna fastighet har möjlighet att utöka ytterligare 100 m². Detta erbjuder en stor
variation av layoutmöjligheter för att skapa fler sovrum och badrum.

Denna fastighet skulle vara idealisk för en familj som letar efter ett hem nära
stranden men mitt på landsbygden, nära mountainbike- och vandringsleder,
berömda stränder, Peralada Golf och det skyddade naturområdet Cap de Creus.

lucasfox.se/go/gir36197

Havsutsikt, Uppvärmd pool, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör
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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. GIR36197

790 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Alt Empordà, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17494

4
Sovrum  

3
Badrum  

258m²
Planlösning  

2.120m²
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

	Villa med stor trädgård, privat uppvärmd pool och fantastisk panoramautsikt över Medelhavet och Pyrenéerna till salu i Alt Empordà.

