
REF. CBR10410

1.200.000 € Masia - En venda
Masia de 10 dormitoris en venda a El Gironés, Girona
Espanya »  Girona »  El Gironés »  17463

10
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

1.070m²
Plànol  

5.217m²
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
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DESCRIPCIÓ

Gran finca rural amb casa de convidats independent i
jardí emmurallat de 5.217 m², situada en un petit poble
prop de la ciutat de Girona.

En un petit poble a 20 km de Girona ia 25 km de les platges de la Costa Brava, trobem
en venda aquesta magnífica masia del segle XVIII, amb una superfície construïda de
1.070 m².

La parcel·la de 5.217 m² ofereix la meravellosa masia principal, una casa de convidats
independent i un bell jardí privat amb una piscina de 11 x 6 metres, un gran porxo,
barbacoa, arbres fruiters i aparcament per a 4 cotxes; sempre amb boniques vistes al
camp, el poble i les muntanyes de fons.

La casa principal conserva l'estructura original, amb impressionants sostres de volta
a la planta baixa, murs gruixuts de pedra i llindes de pedra a la sala principal.

La planta baixa s'obre per revelar un gran rebedor voltat, 2 dormitoris, un bany, un
saló d'estiu amb sortida al jardí, 2 habitacions addicionals actualment que
actualment s'utilitzen com a estudi i sala de televisió, i un celler.

La primera planta compta amb l'impressionant saló principal amb sostres de volta,
una xemeneia i accés a una gran terrassa. Hi ha una cuina-menjador independent
també amb sortida a la terrassa per menjar a l'aire lliure, 2 dormitoris grans i 2 banys,
a més d'una sala de bugaderia.

La segona planta es divideix en dues àrees separades, cadascuna amb accés
independent. La zona A té un dormitori amb 2 llits individuals i una biblioteca amb
wifi. La zona B ofereix un gran dormitori voltat amb un llit de matrimoni i un bany.
Des d'aquesta estada es pot accedir a un dormitori amb 2 llits individuals i una
terrassa.

La casa de convidats independent consta de 3 dormitoris dobles, 2 banys i una gran
cuina-menjador-saló.

Donada la ubicació, les dimensions i les característiques històriques i
arquitectòniques d'aquest habitatge, seria ideal com a residència principal per a una
gran família o com luxosa casa de vacances. També seria bona opció com a hotel
boutique rural.

lucasfox.cat/go/cbr10410

Terrassa, Piscina, Jardí, Propietat d'època,
Característiques d'època, Pou, Llar de foc,
Calefacció, Alarma,
A prop del transport públic
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Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per obtenir més informació sobre aquesta
meravellosa habitatge o per concertar una visita.

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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	Gran finca rural amb casa de convidats independent i jardí emmurallat de 5.217 m², situada en un petit poble prop de la ciutat de Girona.

