
REF. CBR11598

4.500.000 € Masia - En venda
Masia en excel·lents condicions de 8 dormitoris en venda a Baix Empordà, Girona
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17123

8
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

890m²
Plànol  

8.029m²
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
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DESCRIPCIÓ

Casa de camp exquisida situada en una urbanització
exclusiva, en una zona prime del Baix Empordà.

Finca rústica d'estil contemporani amb molt espai, privacitat i tot luxe de detalls,
situada sobre una parcel·la de 1 hectàrea amb jardins i boniques vistes al camp. Es
troba a tan sols pocs km d'algunes de les millors platges i pobles medievals de la
Costa Brava.

La casa es distribueix en 3 plantes i està perfectament integrada amb l'entorn
natural, amb tots els dormitoris i zona de dia a la planta baixa. Una galeria de vidre
amb espai de despatx té vista sobre els jardins i la sala d'estar amb sostre de doble
alçada. Aquesta planta disposa de 7 dormitoris, incloent 4 suites.

Els grans finestrals i parets de vidre acullen l'abundant llum natural, creant un
ambient molt acollidor juntament amb el terra de parquet de fusta natural i els
acabats nets i neutres. En tota la propietat abunda l'elegància moderna,
especialment a la cuina i banys, o en característiques com l'escala penjoll que porta
al soterrani.

La planta inferior disposa d'un gimnàs i una piscina interior, així com una sala de jocs
i TV amb persianes elèctriques i sistema d'altaveus integrat. També consta d'un
apartament amb entrada independent amb 1 dormitori, i un garatge de 3 places.

Els extensos jardins crescuts ofereixen molt espai per relaxar-se, divertir-se o sopar
a l'aire lliure. Inclouen zones enjardinades, diverses terrasses cobertes i una piscina
de 15x5 metres amb jacuzzi climatitzat integrat. Disposa de vistes precioses, una zona
privada de bosc, i un jardí d'herbes aromàtiques amb romaní i espígol.

La piscina i l'aigua de la casa s'escalfen mitjançant les plaques solars, en canvi la
calefacció ho fa mitjançant un dipòsit privat de gas propà. Un pou privat proporciona
aigua per al reg del jardí. Altres característiques addicionals inclouen fil musical a les
principals estades de dia, seguretat i la possibilitat d'instal·lar un ascensor.

Aquesta casa de luxe es lliura totalment moblada i en perfectes condicions. Ideal per
inversors, famílies o jubilats.

lucasfox.cat/go/cbr11598

Terrassa, Piscina coberta , Piscina, Jardí,
Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat, Parquet,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Entrada de servei,
Cinema domèstic, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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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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	Casa de camp exquisida situada en una urbanització exclusiva, en una zona prime del Baix Empordà.

