
VENUT/UDA

REF. CBR10884

€980,000 Casa / Vil·la - Venut/uda
Masia en excel·lents condicions de 9 dormitoris en venda a Baix Empordà, Girona
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17136

9
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

577m²
Edificats  

1,571m²
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

Impressionant masia composta per 2 cases independents,
un jardí privat i una piscina comunitària. Es troba en una
població de la comarca del Baix Empordà, molt a prop de
tots els serveis ia 2 km de les platges de la Costa Brava.

Magnífica masia situada a la població d'Albons, a la comarca del Baix Empordà a la
Costa Brava. L'establiment és molt a prop de botigues i restaurants, ia tan sols 2 km
de les fantàstiques platges de l'Escala i Sant Martí d'Empúries.

Es compon de la masia de pedra del segle XVIII, amb 5 dormitoris i plena d'elements
arquitectònics originals de l'època en bon estat, i de l'estable rehabilitat amb 4
dormitoris presentat en excel·lents condicions. La finca disposa d'un preciós jardí
privat amb gespa i boniques vistes cap a la costa i el massís del Montgrí. També
consta d'un jardí comunitari amb una gran piscina.

S'accedeix a la planta baixa de la casa principal a través d'un porxo amb volta
catalana. Un passadís condueix al dormitori i bany del servei. La primera planta hi ha
un saló molt acollidor amb llar de foc i vistes al camp. A continuació es troba un
menjador, una gran cuina equipada amb una terrassa coberta amb espai per menjar
a l'aire lliure, un dormitori doble i un bany. La segona planta ofereix 4 habitacions
dobles i 1 bany.

L'estable recentment rehabilitat compte, a la planta baixa, amb una cuina de planta
oberta amb saló amb llar de foc i sortida a una gran terrassa coberta, a més d'1
dormitori i un bany. La planta superior consta de 3 dormitoris i un altre bany.

Aquesta meravellosa masia no només és ideal com a primera o segona residència
privada, sinó també és una excel·lent oportunitat per començar un petit negoci
hoteler per a turistes. Hi ha la possibilitat de viure en un dels habitatges i llogar
l'altra, segons convingui. Gràcies a la seva ubicació en una demandada zona del Baix
Empordà ia només 2 km de les platges, oferiria una bona rendibilitat.

lucasfox.cat/go/cbr10884

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Característiques d'època,
Llum natural, Parquet, Propietat d'època,
Aparcament, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Llicència de lloguer,
S'accepten mascotes , Safareig, Vestidor,
Vistes
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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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