
VENUT/UDA

REF. CBR2859

Preu a consultar Masia - Venut/uda
Masia en excel·lents condicions de 8 dormitoris en venda a Platja d'Aro, Costa
Brava
Espanya »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17251

8
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

633m²
Plànol  

10,854m²
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

Captivadora masia amb fabulós disseny interior, en una
parcel plana amb molta privacitat i fàcil accés al poble de
Calonge ia la platja de Platja d&#39;Aro.

Esplèndida masia catalana reformada amb excel · lent gust a 2007, situada a pocs
minuts de la platja de Platja d'Aro i del poble de Calonge, situada en una zona
residencial molt tranquil · la a només 1 km del supermercat. 
La casa principal està distribuïda en 2 plantes i disposa d'un ampli saló-menjador,
una cuina i dos dormitoris amb bany privat a la planta baixa, i dos dormitoris i un
bany a la planta superior. A més, ofereix dues cases annexes per a hostes o personal,
cadascuna amb el seu propi saló, cuina, bany i amb dos dormitoris. 
Des de la propietat es pot gaudir de vistes a la muntanya i bosc, i la parcel·la privada
té 10.000m² amb zona chill-out, zona de barbacoa i zona lúdica infantil. 
La propietat, tot i tenir aproximadament un segle, actualment compta amb tot tipus
d'instal·lacions modernes, com reg automàtic al jardí amb aigua que prové d'un pou
privat, càmeres de seguretat i alarma, calefacció, enllumenat exterior i cuina
totalment equipada. 
Aquesta propietat centenària, reformada i ampliada, és perfecta com a segona
residència per a algú que estigui buscant un entorn natural i tranquil amb fàcil accés
als pobles costaners i platges de la Costa Brava. El seu preciós disseny i proximitat a
les platges farien que fos molt senzill de llogar.

lucasfox.cat/go/cbr2859

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Aparcament,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cinema domèstic, Llar de foc, Renovat,
Safareig, Traster, Zona chill-out
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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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