
VENUT/UDA

REF. CBR14720

Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Baix Empordà, Girona
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17256

6
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

500m²
Plànol  

22.331m²
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

Espaiosa casa de 6 dormitoris en un recinte de 2
hectàrees amb vistes espectaculars al Triangle Daurat de
la Costa Brava.

Aquesta vila se situa en un terreny espectacular de 2 hectàrees i gaudeix d
´impressionants vistes al camp ia un pintoresc poble medieval amb els Pirineus de
fons.

L'habitatge, de disseny pràctic i construït a la dècada de 1980, gaudeix de molta llum
natural. Les àmplies finestres franceses a gairebé totes les estances permeten
accedir fàcilment als porxos que envolten l'habitatge. Es distribueix en 6 dormitoris
amb banys privats en una sola planta.

Accedim pel porxo d'entrada, cobert per una gran lluerna, que ens guia fins al cor de
la casa. A mà esquerra, se situa un gran saló amb xemeneia de cantonada i grans
finestrals amb sortida a un porxo espaiós ia una zona chill-out. A mà dreta, trobem
una cuina completament equipada amb rebost, a més d´una zona de menjador
separada amb sortida a una bonica terrassa orientada al´est, perfecta per gaudir d
´un esmorzar al´aire lliure. A l'altra banda de la zona central de la casa, accedim per
un passadís al bany de convidats, una bugaderia i cinc dormitoris amb banys privats.
L´habitatge també disposa d´un dormitori separat en suite per al servei amb accés
independent adjacent a la cuina.

L'habitatge està, estructuralment, en un estat excel·lent i és perfectament habitable.
Inclou extres com calefacció central, finestres de doble vidre, sistema d'alarma i
sistema d'aigua que en garanteixen el confort i la seguretat. Tot i així, se'n podrien fer
alguna reforma petita a l'interior i obres de manteniment a l'exterior.

Una oportunitat ideal per a aquells que vulguin adquirir una vila preciosa i amb
ubicació immillorable per convertir-la en moderna casa de luxe dissenyada al vostre
gust.

lucasfox.cat/go/cbr14720

Jardí, Llum natural, Aparcament, Vistes,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Armaris encastats, Alarma
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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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