
VENUT/UDA

REF. CBR2056

790.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Una fantàstica propietat rural a renovar als afores d'un atractiu poble
empordanès, amb projecte aprovat i llicència
Espanya »  Girona »  Alt Empordà »  17773

1.400m²
Plànol  

45.000m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Una impressionant casa rural, amb 900 m² de construcció
i 40.000 m² de terreny a un passeig de Pontós. La
propietat s'ha redistribuït interiorment, obrint els espais,
i està a punt perquè es dugui a terme un excel·lent
projecte.

Una magnífica propietat rural de mitjans del segle XVIII situat enmig de la natura,
amb privacitat completa i precioses vistes al paisatge circumdant.

Enclavada al mig de la natura, la propietat va ser freqüentada per famosos artistes i
autors, els qui van adquirir molta de la seva inspiració de llocs com aquest.
Representa el paradigma de la tranquil·litat en un entorn natural i seria ideal com a
residència.

La masia ja ha estat buidada internament i està preparada per començar el projecte.
El projecte aprovat, quan es porti a terme, proporcionarà un estil de vida de luxe
d'acord amb les qualitats contemporànies als seus futurs propietaris. Els plànols del
projecte inclou un gimnàs, spa i una sala de banquets, entre d'altres. El dossier
d'aquest projecte està disponible a petició. S'han mantingut nombrosos detalls
originals per conservar el caràcter original de l'interior.

lucasfox.cat/go/cbr2056

Jardí, Exterior
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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.
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