
VENUT/UDA

REF. LFCB956

2.950.000 € Masia - Venut/uda
Casa de disseny en venda a la Costa Brava, amb casa independent per al servei,
estudi i casa de convidats
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17132

6
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

726m²
Plànol  

19.496m²
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

Casa de disseny moderna amb 6 dormitoris, acabats
d’alta qualitat, casa del servei independent, estudi i casa
de convidats

Aquesta casa de camp elegant i innovadora en venda a la Costa Brava està situada al
bell mig del paisatge rural, a uns 15 minuts de la prestigiosa costa de la Costa Brava.

Va ser dissenyada per un arquitecte de renom per a un artista local i inclou 4 zones
independents.

La casa principal es va construir el 2007 i combina l’arquitectura i el disseny moderns
amb elements rústics per proporcionar la barreja harmoniosa de la forma de vida
actual i l’entorn rural.

La planta baixa inclou una cuina oberta amb illa central, menjador, zona de lectura i
sala d’estar espaiosa, tots amb vistes al jardí i el paisatge del voltant. Les portes de
vidre, amb mosquiteres, duen a les terrasses cobertes. En aquesta planta també hi ha
2 dormitoris amb vestidor, despatx i guarda-roba de convidats.

En el primer pis, hi ha 2 dormitoris amb cambres de bany i zona de lectura amb accés
a un balcó i una zona privada amb jacuzzi, ideal per fer-se un bany sota les estrelles.

L’equipament és d’última generació: generador fet a mida, que s’engega
automàticament si hi ha un tall de corrent, pou, sistema de reg automàtic, persianes
automàtiques i sistema domòtic. Hi ha un canviador amb una dutxa i un lavabo, al
costat de la piscina.

També disposa d’apartament per al servei amb cuina, sala d’estar i dormitori amb
cambra de bany. Al costat hi ha un garatge cobert per a 4 cotxes amb portes
elèctriques, i la sala de màquines que inclou les calderes i el descalcificador d’aigua.

A l'altra banda de la piscina d'aigua salada, hi ha l'estudi d'artista de 100 m², que
actualment s'utilitza com a gimnàs, i una sala d'oci de 100 m² amb cuina i un
dormitori amb cambra de bany privada. A més, hi ha l'opció d'adquirir l'habitatge amb
dos terrenys addicionals que se situen davant, cosa que li permetria podria gaudir de
19.000 m² de jardí.

lucasfox.cat/go/lfcb956

Terrassa, Piscina, 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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