
VENUT/UDA

REF. LFCB153

€1,300,000 Casa / Vil·la - Venut/uda
Una preciosa propietat renovada del segle XVII en venda a un cobejat poble
medieval al Baix Empordà, actualment en funcionament com a hotel boutique
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17121

8
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

720m²
Edificats  

450m²
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

Una exquisida propietat del segle XVII al cor d'un poble
medieval històric al Baix Empordà, amb una piscina
interior amb spa, vuit dormitoris i una terrassa amb jardí.
Actualment opera com a hotel rural, amb potencial per
convertir-se en una residència

Aquesta impressionant propietat en venda a Girona data del segle XVII i dóna a la
plaça principal d'un prestigiós poble medieval, al cor del Baix Empordà.

La propietat restaurada actualment opera com a hotel boutique però podria
convertir-se fàcilment en una residència familiar privada. L'hotel té 6 dormitoris amb
cambres de bany privades, una piscina interior amb Jacuzzi, un preciós pati exterior i
vàries sales de recepció impressionants.

La propietat va ésser restaurada fa 20 anys i en fa més de 10 que opera com a hotel
boutique.

La casa està plena de detalls originals, inclosos sostres catalans autèntics, terres de
ceràmica, parets de pedra i bigues de fusta. Les tres plantes es comuniquen
mitjançant un ascensor.

La piscina coberta d'estil romà, construïda a sota del pati interior, constitueix un
element impressionant de la propietat i és perfecta per usar-se durant tot l'any. Una
claraboia al centre del pati proporciona molta llum natural a la piscina.

La propietat té una terrassa de 56 m  a la segona planta amb vistes al pati i al jardí
espectaculars vistes als turons del parc natural de Les Gavarres. Les dues sales de
recepció a la primera i segona planta gaudeixen de vistes a la plaça del poble.

lucasfox.cat/go/lfcb153

Jardí, Piscina, Terrassa, Ascensor
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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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