REF. PDA35740

1 360 000 € Herrgård - Såld

Herrgård med 6 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220

6

4

1.180m²

52.022m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

SÅLD
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+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.se

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spanien

REF. PDA35740

1 360 000 € Herrgård - Såld

Herrgård med 6 Sovrum till salu i Sant Feliu, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220

6

4

1.180m²

52.022m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

ÖVERBLICK

Lantgård från slutet av 1800-talet, som ska renoveras,
med 462 m² byggt på en tomt på 52 000 m², med
underbara uteplatser, en vacker grön trädgård med en
stor privat pool, gäststuga och tennisbana till salu i Sant
Feliu .
Detta charmiga lanthus byggdes 1902, med traditionella byggmetoder av hög kvalitet
med en elegant och diskret design.
Gården ligger på en tomt på drygt 5,2 hektar (52 022 m²), med vackra uteplatser.
Likaså har tomten vattenbrunnar för gården, flera odlingsytor och utomhus chill-out
områden runt poolen, fantastiskt för att njuta av medelhavsklimatet med familjen.
Den består av ett huvudhus, ett trevligt pensionat och en veranda för kök och
uteservering.
Huvudhuset är ett tydligt exempel på en traditionell bondgård, med sina
stenöverstycken som pryder dörrar och fönster, välvda tak på bottenvåningen och
träbjälkar. När vi kommer in genom huvuddörren finner vi en stor central hall från
vilken vi kan komma åt två stora rum som ska konditioneras för att kunna bo i huset.
När det gäller rastplatsen har den fyra dubbelrum, tre av dem med eget badrum.
Den vackra poolen ligger intill huvudbyggnaden i ett trevligt och trevligt område,
omgivet av träd och växtlighet.
Det är verkligen ett unikt utrymme, eftersom denna lantliga egendom ligger 15
minuters promenad från den vackra stranden Sant Feliu de Guíxols och dess
historiska centrum. Detta är exceptionellt, eftersom denna typ av egendom vanligtvis
ligger långt från befolkningen på grund av dess egenskaper.
Kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök.
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Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
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I behov av renovering , Grillplats, Brunn
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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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