
REF. GIR37438

1 850 000 € Masia - Till salu
Excellent masia med 7 Sovrum till salu i Baix Emporda, Girona
Spanien »  Girona »  Baix Emporda »  17256
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7
Badrum  

388m²
Planlösning  

3.841m²
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ÖVERBLICK

Spektakulär villa i modern stil belägen i ett privilegierat
område, med underbar utsikt över staden och havet till
salu i Baix Empordà, Girona.

Denna spektakulära villa ligger i ett av de privilegierade områdena i Baix Empordà,
känt som Empordanet, på toppen av en kulle som erbjuder underbar utsikt över
staden och havet.

Det byggdes 1975 och byggdes på en 3 841 m² stor tomt, helt inhägnad och med en
oklanderlig trädgård och infinitypool. Dessutom har den unika solnedgångar på grund
av sin utmärkta sydvästorientering.

Den ädla delen av huset är fördelat på ett bekvämt golv, där vi hittar ett trevligt
vardagsrum med öppen spis och stora fönster, tillsammans med den kompletta
matsalen, perfekt för att ta emot en stor familj. Hela utrymmet erbjuder tillgång till
verandan. Dessutom finns ett mycket funktionellt kök med kontor och fem dubbelrum
med privata badrum.

På en nedre våning, där garageområdet och ett stort lager ursprungligen planerades,
har en stor fristående ingångsdörr från själva trädgården bevarats. För närvarande
finns ett stort spelrum, ett vardagsrum, servicedelen med ett sovrum och ett badrum,
gästdelen med ett dubbelrum med eget badrum, maskinrummet, skafferiet och ett
praktiskt förråd.

På övervåningen hittar vi ett fyrkantigt torn som överraskar för sin spektakulära
panoramautsikt över Empordanet-slätten från dess sydvästra sida och Montgrí-
massivet, från dess norra hus.

Ett exklusivt hem som är unikt för sin byggkvalitet, sin imponerande utsikt och sitt
utmärkta läge i en av de mest prestigefyllda medeltida städerna i Baix Empordà.

lucasfox.se/go/gir37438

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering,
Öppen spis, Lekrum, Förråd, Exteriör,
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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