
LLOGAT/ADA

REF. LFCB924

Price from 5.000€ to 8.000€ per week Masia - Llogat/ada
Masia en excel·lents condicions de 5 dormitoris en lloguer a curt termini a Baix
Empordà
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17253

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

692m²
Edificats  

150,087m²
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

Casa rural destacada a tan sols 900m de la platja que
ofereix privacitat total i vistes exquisides | 5 dormitoris
amb aire condicionat, 4 banys | Piscina climatitzada i
porxo | 15 hectàrees de terreny | Excel·lent ubicació |
Licence Ref. HUTG-012.645

Aquesta propietat en venda a Girona es troba en un entorn rural magnífic en una de
les zones més cotitzades del Baix Empordà. 
Aquesta magnífica casa rural està situada en un zona de bellesa natural entre els
pobles costaners de Calella de Palafrugell i Palamós i és una de les poques cases
rurals que es troben a un passeig del mar.

La propietat, restaurada completament pels propietaris actuals en el 2000, inclou 15
hectàrees de terreny privat tancat, entre elles 10 hectàrees de camp, pel que és ideal
per a activitats eqüestres. La casa es troba en un petit turó que posseeix increïbles
vistes del paisatge del Baix Empordà fins als turons del Parc Natural de les Gavarres.
La propietat ofereix privacitat i tranquil·litat absolutes i està situada dins d'un zona
protegida que assegura que les vistes i la privacitat es mantinguin sempre.

No hi ha cap altra propietat situada entre la casa i la costa i existeixen diversos
camins entre el bosc que porten directament a les cales i platges properes, entre
elles la Cala Estreta i la magnífica Platja Castell. Aquest és un luxe del que molt
poques propietats poden presumir.

La propietat està orientada cap al sud, de manera que és espaiosa i lluminosa, i
inclou un saló gran amb accés al jardí, 4 dormitoris amplis i un apartament
addicional per al servei. La propietat es distribueix en dos nivells i ha estat
dissenyada enginyosament per aprofitar al màxim la llum natural i poder gaudir de
les vistes sensacionals.

Sens dubte és una de les propietats més prestigioses de la zona i és difícil imaginar
una propietat rural a Girona amb una millor ubicació.

Llicència Ref. HUTG-012.645

lucasfox.cat/go/lfcb924

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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