
REF. GIR39227

1 850 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Palau, Girona
Spanien »  Girona »  Girona Stad »  Palau »  17003

6
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6
Badrum  

858m²
Planlösning  

1.280m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Hus med fantastiska kvaliteter, privat trädgård och pool
till salu i ett av de mest exklusiva kvarteren i staden
Girona, i Palau

Lucas Fox presenterar detta exklusiva enfamiljshus som ligger i ett av de mest
exklusiva bostadskvarteren i Girona, nära de mest prestigefyllda internationella
skolorna i området. Den har snabb tillgång till stadens centrum och är perfekt
ansluten till motorvägen till Barcelona och Frankrike, samt motorvägen till de största
stränderna på Costa Brava.

Detta imponerande hus byggdes 1997 med material av högsta kvalitet och är i ett
perfekt tillstånd av bevarande och underhåll. Den ligger på en 1 280 m² stor tomt
omgiven av trevlig växtlighet, vilket ger maximal avskildhet. Dess höga läge med
avseende på gatan erbjuder större avskildhet och bra utsikt. Dessutom har den rikligt
med naturligt ljus hela dagen, tack vare sin sydvästexponering och sina stora fönster.

Det 858 m² stora huset är uppdelat i två bekväma beboeliga våningar och en nedre
våning där garaget ligger. Vid huvudentrén möts vi av en stor hall som fördelar husets
huvudyta. Den leder till ett stort vardagsrum med öppen spis och matsal, som
ansluter till köket, allt tillsammans med direkt tillgång till verandan och trädgården,
vilket möjliggör en perfekt flyt mellan husets inre och yttre. Nattområdet
kompletterar denna våning och erbjuder tre dubbelrum, ett av dem med eget badrum,
ett delat badrum och ett enkelrum med eget badrum, perfekt för service, samt
tvättstuga och välkomsttoalett.

Den första våningen, med åtkomst från två trappor strategiskt placerad på vardera
sidan av bottenvåningen, är mycket bekväm och består av ett rymligt vardagsrum
med mycket ljus, ett idealiskt kontor för att arbeta hemifrån och det stora
sovrummet, med badrum och privat omklädningsrum, lätt omvandlas till två
dubbelrum. En trevlig terrass på södra fasaden kompletterar detta område och
erbjuder trevlig utsikt över trädgården och bergen.

På nedre våningen, ansluten med hjälp av en invändig trappa till husets bottenvåning,
finns ett garage för sex bilar, ett stort förråd som förråd för cyklar, golfklubbor,
skidor, trädgårds- och poolutrustning, i utöver maskinrummet, ett skafferi och ett
badrum med dusch.

lucasfox.se/go/gir39227

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, , Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Skönhets salong, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats
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Ett av de bästa husen i staden, perfekt att bo året runt och även som fritidshus.
Kontakta Lucas Fox för mer information.

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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