
VENUT/UDA

REF. LFCB453

1.250.000 € Masia - Venut/uda
Casa de camp en venda a prop de Banyoles, Girona
Espanya »  Girona »  Pla de l'Estany »  17820

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

645m²
Plànol  

160.000m²
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

Espectacular casa de pedra del segle XVI restaurada en
venda a només 8 km de l'Estany de Banyoles, a la
província de Girona, amb 16 ha de terreny privat, un
emplaçament preciós a la vessant d'un turó i amb
magnífiques vistes als Pirineus

Aquest immoble rural excepcional, a només 8 km de l’estany de Banyoles i amb una
parcel·la de 16 hectàrees de terreny privat, ha estat restaurat amb acabats d’alta
qualitat i és una de les propietats més destacades de la zona.

La propietat data del segle XVI i els propietaris actuals n’han fet una restauració
excel·lent durant els últims quatre anys. L’exterior de la casa encara conserva tots els
trets característics d’una masia catalana típica de pedra, però l’interior ofereix
quelcom realment original: una barreja fantàstica d’elements tradicionals i
contemporanis amb una influència clarament oriental (gran part de la decoració
interior es va fer a mà expressament per a l’immoble i es va importar de Bali,
Indonèsia, i d’altres zones de l’Orient Llunyà). L’arquitecte Oriol Roselló ha aprofitat
l’espai i la llum d’una manera molt intel·ligent; ha comunicat els tres nivells de
l’immoble amb una gran escala oberta i ha dissenyat unes estances generoses i
inundades de llum natural.

La propietat està situada al camp, a la vessant d’un turó, i compta amb 16 hectàrees
de terreny privat i amb unes vistes excepcionals que s’estenen des de les muntanyes
volcàniques de la Garrotxa fins als cims nevats dels Pirineus. Adjacent a l’immoble hi
ha una capella preciosa del segle XII per a ús exclusiu dels propietaris 364 dies l’any.
L’única excepció és el 26 d’agost, dia en el qual s’hi celebra una missa pública on
assisteixen les famílies els avantpassats de les quals van ocupar la zona durant
moltes generacions.

Tot i gaudir d’una intimitat total, l’immoble no està aïllat, ja que queda a només 8 km
(7 minuts) de Banyoles, plena de cafeteries, botigues i restaurants i amb un estany
espectacular que va acollir les proves de rem durant els Jocs Olímpics de Barcelona
de 1992.

lucasfox.cat/go/lfcb453

Terrassa, Jardí, Aparcament
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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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