
REF. PDA30623

1 490 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 4 Sovrum till salu i Platja d'Aro, Costa Brava
Spanien »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17249

4
Sovrum  

3
Badrum  

394m²
Planlösning  

6.764m²
Totalyta

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.se C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Vacker rustik finca med trädgård och pool till salu i ett av
de mest prestigefyllda och emblematiska
bostadsområdena i Castell d&#39;Aro, i hjärtat av Costa
Brava.

Traditionell rustik finca i gott skick, belägen i ett exceptionellt läge i hjärtat av Costa
Brava. Byggnaden är byggd på en 6 764 m² stor tomt. Det ligger bara 5 minuter med
bil från de vackra stränderna Sant Pol (S'Agaró) och Sa Conca (Platja d'Aro) och 300
meter från centrum av staden Castell d'Aro, med alla dess tjänster inom nå.

Utanför finns en vacker och stor gemensam pool, som endast och uteslutande delas
med en enda granne, en stor terrass med en täckt matsal och en trädgård med flera
fruktträd. En magnifik och omfattande mark för att njuta av den underbara
naturmiljön och den vackra utsikten över Gamla stan i Castell d'Aro.

Bostaden, känd som Mas Bulcegura, upptar 397 m² fördelat på fyra våningar.
Bottenvåningen består av en rymlig hall, ett rymligt rustikt kök, en matsal, samt ett
mycket mysigt vardagsrum med öppen spis och en gästtoalett.

Första våningen har ett stort sovrum med eget badrum och omklädningsrum, samt ett
annat stort vardagsrum.

Och på andra våningen finns det underbara sovrummet med eget badrum,
omklädningsrum och en vacker stängd terrass med öppen spis. Denna andra
våningen rymmer också ytterligare ett sovrum med eget komplett badrum.

På nedre våningen finns ett stort garage, tvättstuga och ett förråd.

Dekorationen är rustik och charmig, dessutom gör de exponerade stenmurarna och
träbjälkarna tillsammans med rikligt naturligt ljus den här egenskapen mycket
speciell.

Perfekt som ett lugnt andra hem för helger eller semester, även som ett lantligt
pensionat eller för säsongsuthyrning. Kontakta oss för att organisera ett besök på
detta idylliska hem som ligger på Costa Brava.

lucasfox.se/go/pda30623

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Chill out plats, Bibliotek, Balkong
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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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