
€1 390 000€1 390 000

Kjøp Kjøp Herrgård med 14 rum Herrgård med 14 rum 

Boyta: 471 m² Boyta: 471 m² 

Plot storlek:Plot storlek: 20000 m²

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: söder

Åsikter:Åsikter: kampanj

Kök:Kök: utrustad

Varme:Varme: gas

Ekstern tilstand:Ekstern tilstand: renoverat

Index:Index:

pool, lugna 

9 sovrum

3 bad

2 dusjrom

5 toalett

1 garasje

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): Unavailable

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): Unavailable

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Herrgård Herrgård SaverdunSaverdun

1600-talsherrgård med två torn, totalrenoverad 471m² (inklusive två fritidshus),
belägen vid foten av Pyrenéerna, 50 km söder om Toulouse, belägen på cirka 2
hektar mark med en mycket vacker trädgård med pool, stort uthus, intim miljö utan
granne, spektakulär utsikt över Pyrenéerna och den omgivande landsbygden.
Huvudbyggnad – 342m2: Entré, duschrum (dusch, handfat) med WC, fullt utrustat
trä Neptune kök inklusive en Falcon spis, vardagsrum med magnifik öppen spis i
sten utrustat med en vedspis. Undanröjning. Tvättstuga. 1:a våningen: Två
huvudsviter: en ensuite med badrum och omklädningsrum, den andra svit med
badrum, duschkabin och separat WC. 2 stora sovrum. Familjebadrum med WC.
Bra landning. Andra våningen: Stort musikrum. 2 stora sovrum med handfat,
badrum med WC. The Gîtes: Gite 1 - 76m2: mycket fin ny veranda med helt
infällbara dörrar (byggd av en hantverkare och utmärkt för att återhämta värmen
från solen på vintern), vardagsrum, 2 sovrum. Duschrum och separat toalett. Gîte 2
– 53,5m2: Vardagsrum/kök, sovrum, landning med sovplats och duschrum, WC.
Hela byggnaden är i utmärkt skick, i en herrgårdsstil över 240 år gammal, den har
renoverats under de senaste 15 åren med mycket lyx och kvalitetsmaterial. Nyligen
har taket gjorts om med 2 nya takfönster installerade och utmärkt isolering (4 lager
isolering (aluminium, glasull, sandwichpanel...), dubbelglas i hela...
Gascentralvärme med kondenspanna, pelletskamin och kamin (Jotul), badrum
tillverkat av en hantverkare med jacuzzi Renoveringsarbetet inkluderar även nya
golvbeläggningar eller naturliga beläggningar på väggarna Sanering med
septiktank och fytorening Exteriör: poolen som erbjuder en fantastisk utsikt över
Pyrenéerna, över 12m lång med varierande djup , saltsystem med ny
polyesterbeläggning (varar i 30 år), kan den värmas upp tack vare 3 solpaneler. De
vackert anlagda trädgårdarna med många arter (totalt mer än 4 000 träd inklusive
många fruktträd som producerar körsbär, äpplen, päron, plommon. .. buskar och
häckar förutom många gräs, örter och blommor), en grönsaksträdgårdsutrymme
som kan utökas, gör det till en mycket speciell plats för vilda djur inklusive fjärilar
och fåglar. En damm matad av regnvatten från ladugården. Marken är terrasserad
och är därför tillgänglig till fots eller med fyrhjuling, den är dubbelstängd och är
utrustad med en automatisk dubbelpunktgrind och pekplatta. Uthusen: 146m2


