
REF. CBR1471

850.000 € Masia - En venda -
Propietat amb encant en venda al Baix Empordà, a un dels pobles històrics més
cobejats de Girona
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17120

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

865m²
Plànol  

769m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Impressionant casa unifamiliar rústica, situada a poques
passes del castell de Gala Dalí a Púbol, actualment
empleada com a hotel boutique guardonat que ofereix 5
dormitoris dobles amb cambres de bany privades, jardí i
piscina.

Aquesta casa adossada del segle XVIII en venda al Baix Empordà es troba al conegut i
cobejat poble de Púbol.

La propietat actualment s'utilitza com a hotel boutique guardonat i es troba davant
del castell Gala Dalí, la llar de Salvador Dalí i la seva dona Gala, obert al públic.

Ofereix un jardí amb una piscina exterior, una àmplia biblioteca i habitacions molt
ornamentals.

L'interiorisme i la decoració actual de l'hotel assegura una estància romàntica al cor
de l'anomenada Toscana de la Costa Brava.

La casa ofereix més habitacions espaioses amb terres hidràulics i molts elements
autèntics.

Els 5 dormitoris compten amb cambres de bany privades i la casa ofereix vàries sales
d'estar.

La propietat té una ubicació ideal i seria una excel·lent inversió per a un comprador
que vulgui crear o continuar un negoci hoteler a una de les zones més pintoresques i
exclusives de l'interior de Girona. Per altra banda, la casa es podria convertir
fàcilment en una gran casa familiar.

Està molt ben comunicada amb Barcelona per l'autopista cap al sud (a 125 km),
Figueres i Girona es troben a menys de 40 minuts de distància, i la frontera francesa
queda a 50 minuts.

lucasfox.cat/go/cbr1471

Jardí, Piscina, Terrassa,
Característiques d'època, Alarma, Balcó,
Calefacció, Llar de foc, Llicència turística,
Renovat
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

Planta Dormitoris Cambres de bany m², Terrassa m² 0.00%

Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.

REF. CBR1471

850.000 € Masia - En venda -
Propietat amb encant en venda al Baix Empordà, a un dels pobles històrics més
cobejats de Girona
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17120

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

865m²
Plànol  

769m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat

	Impressionant casa unifamiliar rústica, situada a poques passes del castell de Gala Dalí a Púbol, actualment empleada com a hotel boutique guardonat que ofereix 5 dormitoris dobles amb cambres de bany privades, jardí i piscina.

