
REF. CBR4328

1.200.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Alt Empordà, Girona
Espanya »  Girona »  Alt Empordà »  17467

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

450m²
Plànol  

4.789m²
Dimensions del terreny

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

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


DESCRIPCIÓ

Casa rural de 500 m² amb jardins en venda a Saus, Alt
Empordà.

Aquesta casa històrica del segle XVIII es presenta en bon estat i amb vistes al poble i
al camp.

Té 2 entrades. La primera és a través de la porta principal, que ens porta a un atractiu
jardí emmurallat amb accés directe a la cuina, ideal per als sopars d'estiu. A la planta
del jardí hi ha una antiga capella, un porxo cobert amb vistes a la zona de gespa, un
safareig, una dutxa i un lavabo. Al lateral de la propietat hi ha una altra entrada, un
accés tancat per entrar amb un vehicle.

L'entrada principal de la casa ens dirigeix a un celler, un atractiu passadís que dóna
al menjador, una llar de foc amb mosaics romans, i un altell (oficina) amb accés a la
cuina i al menjador. També hi ha una cuina totalment equipada amb molts elements
originals, una zona de menjador i una cambra de bany amb una banyera a desnivell.
Des d'aquí podem arribar a un dormitori doble amb vistes al jardí, 2 dormitoris
dobles més i un dormitori individual. A la part posterior hi ha la part més nova de
l'edifici, amb un saló amb llar de foc i terrassa, amb vista sobre els jardins i al poble.

L'habitatge gaudeix de calefacció central per combustible, la xarxa de canonades del
poble i un pou per al reg exterior. També hi ha instal·lacions per a animals, com
pollastres, però actualment no es fan servir, i una zona de chill-out amb arbres i una
piscina de 10 x 5 metres. En pujar uns graons arribem a una segona parcel·la on es
podria construir un edifici (amb l'aprovació de l'ajuntament).

Ideal com a primera o segona residència, molt tranquil·la.

lucasfox.cat/go/cbr4328

Piscina, Jardí, Barbacoa
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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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