
RESERVADO

REF. CBR2197

1.450.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado
Una impressionant propietat per a un comprador que busqui una casa rural a prop
de les platges de la Costa Brava. Aquesta propietat de 6 dormitoris a prop de Pals
queda a només 3 km de la platja més propera, amb 2 hectàrees de terreny privat.
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17256

6
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

541m²
Plànol  

21.352m²
Dimensions del terreny

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

Situat en una ubicació tranquil•la a un parell de
quilòmetres del poble medieval de Pals i a només 3 km
del mar Mediterrani. Aquesta preciosa propietat compta
amb una casa principal de 4 dormitoris, una casa de
convidats independent, piscina i 2 hectàrees

Construïda el 2006, aquesta preciosa casa rural es troba en un preciós entorn
tranquil amb 2 hectàrees de terreny privat, inclosos atractius jardins cuidats i 1,7
hectàrees de pinedes, la zona més alta del qual gaudeix de vistes al mar i les illes
Medes.

La propietat seria ideal com habitatge familiar o de jubilació per a un comprador que
busqui un lloc on gaudir de la pau, la tranquil·litat i l'espai obert d'una propietat
interior, amb fàcil accés a les platges de la Costa Brava. La casa queda a només 3 km
de l'impressionant poble medieval de Pals i a només 3 km de la platja de Pals, una de
les més extenses de la Costa Brava.

La propietat consta d'una casa principal de 4 dormitoris, una casa de convidats de 2
dormitoris, jardins cuidats amb arbres fruiters, piscina climatitzada amb bar, un gran
garatge de 3 places i una pineda de 17.000 m². Tota la finca està completament
tancada.

La casa principal es comunica amb la casa de convidats mitjançant un preciós porxo
cobert amb una zona de barbacoa. La casa principal es distribueix en 3 plantes amb
una àmplia sala d'estar, una cuina d'estil rústic, 4 dormitoris i 2 cambres de bany. La
propietat està equipada amb calefacció per terra radiant i una part significativa de la
calefacció i l'aigua calenta sanitària procedeix d'energia solar.

La casa està perfectament protegida del vent de tramuntana i la seva façana
orientada cap al sud gaudeix de grans porxos amb espai per menjar durant els mesos
d'estiu.

lucasfox.cat/go/cbr2197

Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Vestidor, Safareig, Plafons solars,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat
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Inclou altres característiques com: Arbres fruiters; hort; piscina climatitzada amb
coberta automàtica; descalcificador; porta d'entrada elèctrica; calefacció per terra
radiant; terres de ciment polit; aire condicionat amb bomba de calor a la casa de
convidats; dutxa exterior d'aigua calenta; tancs de recollida d'aigua de pluja; reg del
jardí; 2 places d'aparcament cobertes; calefacció central solar i de gasoil;
mosquiteres.

Es tracta d'una excel·lent propietat en una ubicació única que ofereix la combinació
perfecta entre la platja i la natura.
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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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