
VENUT/UDA

REF. LFCB673

€1,950,000 Masia - Venut/uda
Casa rural restaurada en venda a Girona, amb 7 dormitoris, 8 cambres de bany i 52
ha de terreny privat. Situada al bell mig del parc natural de Les Gavarres amb
vistes precioses al paisatge rural i privacitat total
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17116

9
Dormitoris  

8
Cambres de bany  

986m²
Edificats  

520,000m²
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
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DESCRIPCIÓ

Casa rural magníficament restaurada | entorn rural idíl·lic
| casa principal i casa del servei amb 2 dormitoris
| piscina | pista de pàdel | dependències addicionals | 52
ha de terreny privat tancat | bona accessibilitat des de
Girona

Aquesta magnífica casa rural en venda a Girona es troba al bell mig dels turons del
parc natural de Les Gavarres, envoltada de boscos, en un lloc de pau i tranquil·litat.

Aquesta masia restaurada està situada en un terreny privat de 52 ha i és l'oportunitat
perfecta per a un comprador que vol evadir-se en la natura. S'hi pot arribar per un
camí de sorra d'1 km a través d'un bosc espectacular. Un cop s'hi arriba, aquesta
ofereix tot allò que un desitja i està perfectament equipada per ser una primera
residència o una casa de vacances.

La restauració de l'antiga granja es va fer meticulosament per tal de conservar els
materials originals (des de bigues de fusta a rajoles artesanes). També es van
conservar les voltes catalanes originals i els arcs.

La casa té 7 dormitoris, tots amb cambra de bany. El dormitori principal té un saló i
un jacuzzi. La propietat també disposa de dues sales d'estar àmplies, una sala de
billar, una cuina amb barra americana i menjador i espais d'oci.

A fora, hi ha una piscina d'aigua salada de 20 m x 10 m, vestidors, pista de pàdel, hort,
molts pouts i un generador de gasoil, que assegura que la casa no es quedarà mai
sense corrent. Als dos costats de la casa, hi ha una terrassa coberta amb barbacoa i
menjador exterior, idea per gaudir de les vistes del paisatge.

Aquestes vistes són espectaculars i la propietat es troba a menys de 20 minuts en
cotxe de Girona i el seu aeroport internacional així com de les platges més properes
de la Costa Brava.

lucasfox.cat/go/lfcb673

Jardí, Piscina, Terrassa, 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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