
REDUCERAT PRIS

REF. GIR36578

925 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 4 Sovrum med 415m² Trädgård till salu i Alt Empordà, Girona
Spanien »  Girona »  Alt Empordà »  17745

4
Sovrum  

4
Badrum  

594m²
Planlösning  

415m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Vackert restaurerat radhus med stor trädgård, pool och
utsikt över Pyrenéerna beläget i en pittoresk by i Alt
Empordà.

Beläget i en liten pittoresk by, hittar vi denna vackra egendom. Denna fastighet
totalrenoverades 2007. Den ligger i hjärtat av byn, med en trädgård i söderläge och
terrasser i sydvästläge.

När du kommer in i fastigheten hittar du ett stort garage med en automatisk dörr och
parkeringsplats för två bilar. På samma plan har du en liten trappa som leder dig till
vinkällaren, även från samma plan har du tillgång till den härliga uteplatsen och
trädgården med saltvattenpoolen och grönsaksträdgården. Uteplatsen är ett
fantastiskt utrymme där du kan koppla av, med de ursprungliga stenväggarna ger
detta utrymme dig den mysiga känslan.

På första våningen har vi ett mycket ljust utrymme med öppet kök, vardagsrum med
mysig öppen spis, matsal, master med eget badrum och en stor terrass med utsikt
över kyrkan och klostret från 1100-talet.

På andra våningen har vi en stor hall, tre dubbelrum, ett badrum, ett litet kök och den
översta terrassen med utsikt över Pyrenéerna.

Denna fastighet är perfekt för en ung familj eller som semesterbostad för att fly från
staden. Den har också en turistlicens som ger dig möjlighet att hyra ut den för
korttidsuthyrning.

Byn är försedd med många bekvämligheter, såsom ett apotek, ett litet snabbköp,
restauranger, en gemensam pool och en skola.

lucasfox.se/go/gir36578

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Larm, Chill out plats
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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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