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ÖVERBLICK

Stort hundraårigt hus på landet som ska totalrenoveras
med en privat trädgård till salu i centrum av en stad i Alt
Empordà, Girona.

Denna stora hundra år gamla herrgård vars ursprung går tillbaka till 900-talet ligger i
centrum av en liten stad i Alt Empordà, bara 15 kilometer från Figueres, regionens
huvudstad.

Huset har bevarats i århundraden i sitt ursprungliga skick och de flesta av de
arkitektoniska elementen förblir intakta, såsom vissa välvda tak, andra med
träbjälkar, terrakottagolv, stenväggar och många överliggare, som utan tvekan
erbjuder en mycket bra grund för att starta en fullständig rehabilitering av huset, med
respekt för dess ursprung och ge det ett nytt liv, tillräckligt för den nuvarande
komforten.

På sin bakre fasad har huset en privat trädgård, samt en friggebod som enkelt kan
göras om till en trevlig sommarveranda som kompletterar uteplatsen.

Det är ett unikt hus i området på grund av dess storlek, det goda bevarandet av dess
ursprungliga arkitektoniska element och dess utmärkta läge i en liten stad, som har
ett minimum av tjänster och är perfekt kommunicerad.

lucasfox.se/go/gir36804

Trädgård, Högt i tak, I behov av renovering
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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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