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Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Baix Empordà, Girona
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17200

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

785m²
Plànol  

32.800m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Meravellosa habitatge de luxe situada en un enclavament
tranquil a les muntanyes, just darrere de Llafranc, amb
una gran privacitat ia només 15 minuts a peu del centre,
la platja, el port i els restaurants de Llafranc.

Aquesta vila de luxe d'estil mediterrani se situa en una gran parcel · la plana de
32.800 m², que està completament tancada i ofereix un atractiu jardí amb gespa, una
bonica piscina en forma de vela, una pineda i un hort; sempre amb precioses vistes a
les muntanyes de les Gavarres.

Aquest idíl·lic enclavament envoltat de natura, entre pinedes i camps, a les
muntanyes darrera de Llafranc, garanteix la seva privacitat sense comprometre el
fàcil accés als serveis del poble i la platja.

Amb 6 dormitoris, 5 banys, un ampli saló i diverses terrasses, sens dubte es tracta
d'una casa de camp d'alta gamma molt espaiosa. Accedim a l'habitatge a través d'una
gran calçada d'entrada i trobem un ampli aparcament exterior, a més del garatge per
a 4 cotxes.

En creuar la porta principal de la planta baixa de la casa, ens dóna la benvinguda un
preciós i lluminós rebedor amb una impressionant i àmplia escala que puja a la
primera planta. Des del rebedor vam arribar a tres dormitoris i un bany. Un dels
dormitoris és particularment ampli i podria utilitzar-se com apartament de convidats
o gimnàs.

El rebedor també dóna pas a una gran cuina totalment equipada i amb un espai per a
esmorzars, i al saló-menjador a dos nivells amb una gran llar de foc i unes portes que
donen a la terrassa i al jardí. També hi ha un lavabo de cortesia.

El dormitori principal, amb el seu bany privat, vestidor independent i una gran
terrassa amb vista sobre els jardins, ens espera a la primera planta, juntament amb
un altre dormitori doble i un bany. L'últim dormitori doble i bany se situen a la planta
baixa, a la mateixa planta que el garatge.

L'habitatge compta amb acabats d'alta qualitat i gaudeix d'una elegant decoració
neutral. No requereix de cap tipus de renovació.

lucasfox.cat/go/cbr11099

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Gimnàs, Garatge privat, Parquet,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Vestidor, Traster, Safareig,
S'accepten mascotes , Pou, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat

REF. CBR11099

Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Baix Empordà, Girona
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17200

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

785m²
Plànol  

32.800m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/cbr11099
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


Una oportunitat magnífica per adquirir una casa de camp impecablement cuidada i
de grans dimensions amb amplis espais a l'aire lliure i vistes impressionants al camp,
a pocs minuts a peu de la bonica localitat de Llafranc i la platja.

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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	Meravellosa habitatge de luxe situada en un enclavament tranquil a les muntanyes, just darrere de Llafranc, amb una gran privacitat ia només 15 minuts a peu del centre, la platja, el port i els restaurants de Llafranc.

