
REF. CBR4727

1.950.000 € Masia - En venda
Masia en excel·lents condicions de 7 dormitoris amb 13,939m² de jardí en venda a
Baix Empordà
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17113

7
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

816m²
Plànol  

30.487m²
Dimensions del terreny  

13.939m²
Jardí

+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 al Baix Empordà amb una torre històrica,
jardins molt ben cuidats, una piscina, 5 dormitoris i molts
espais addicionals per destinar-l&#39;ús que es desitgi.

Aquesta preciosa casa rural de 2 plantes, que aproximadament data de l'any 1800,
gaudeix d'una ubicació excel·lent en un entorn natural tranquil. Està a poca distància
amb cotxe d'algunes de les millors platges de la Costa Brava i molt a prop d'una
localitat amb molts restaurants.

Es troba en uns jardins molt ben cuidats, que inclouen un petit estany amb un pont
pintoresc, cignes i tortugues. També hi ha una piscina amb 2 pèrgoles cobertes i
equipades per a la zona de menjador exterior i per a la zona de bosc, que estan en la
part posterior dels jardins i que serien perfectes per a un cavall, ja que hi ha un
estable a la propietat.

La casa disposa d'una torre històrica que li afegeix un caràcter especial a l'edifici. A
la planta principal trobem el saló amb una llar de foc molt agradable i un racó amb
una barra de bar, el menjador i la cuina. A part hi ha 2 cambres de bany i 5 dormitoris,
un d'ells amb bany privat.

A la cantonada de la part dreta de la sala hi ha una porta que condueix a la torre, la
qual cosa ens porta a una terrassa / terrat amb precioses vistes. Les escales de la
torre condueixen de tornada a la planta baixa ia una àmplia zona per al servei,
connectada també per una escala a l'altra banda de la casa. En aquesta planta hi ha
una varietat de petites habitacions que podrien obrir-se fàcilment per usar-les com
es vulgui.

A més, hi ha un garatge de 2 places amb una planta a la part de dalt, que podria
destinar-se a un saló i que podria connectar-se amb la casa. Hi ha un galliner d'uns
100 m² al costat de 2 magatzems i que fàcilment podria convertir-se.

La casa està totalment tancada i disposa de calefacció central de gasoil, 2 pous amb
un subministrament abundant d'aigua i fàcil connexió amb els principals
subministraments d'aigua. Hi ha Internet per satèl lit, línia de telèfon i sistema de reg
automàtic, a més d'una il·luminació subtil de neó en tot el jardí.

lucasfox.cat/go/cbr4727

Terrassa, Piscina, Jardí,
Característiques d'època, Aparcament,
Llar de foc, Calefacció, Armaris encastats
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Aquesta casa històrica tan versàtil seria ideal com a primera o segona residència en
una zona prime.

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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