
REF. CBR14919

3.400.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 942m² de jardí en
venda a Baix Empordà
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17113

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

757m²
Edificats  

1,687m²
Dimensions del terreny  

942m²
Jardí

+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

Magnífica casa del segle XVII situada al Triangle d&#39;Or
del Baix Empordà.

Gran casa de 5 dormitoris recentment restaurada amb acabats de luxe situada al
costat d'un pintoresc poble medieval.

La casa data del segle XVII i conserva una gran quantitat de les característiques
originals. Té unes dimensions de 939 m² i compta amb un gran jardí privat, un
apartament separat com a visitant i ampli espai d'aparcament.

Consta d'un edifici annex de 130 m² que inclou una piscina interior de 18 metres
d'aigua salina i climatitzada, bany i vestuaris. També disposa d'un taller de 40 m² a
doble altura i un apartament independent de 40 m². Accedim a ell per un jardí aïllat
ple de vegetació, que inclou un menjador cobert amb cuina i una font d'aigua.

La casa principal està siutada en un bonic camí empedrat. Els interiors ofereixen
àmplies estades, sostres alts amb bigues i volta catalana, i amplis espais amb grans
finestrals que inunden la casa amb llum natural.

Els patis interiors i els jardins plens de vegetació estan envoltats per murs històrics
de pedra que desprenen un encant rústic que combina amb els interiors, que
ofereixen bigues de fusta de castanyer, terres de ceràmica, xemeneies, celler, banys
de marbre i portes de fusta de roure.

Aquest acollidora casa s'entrega amb luxes moderns, com finestres insonoritzades de
doble vidre, protecció antirobatori, vídeo-porter, calefacció per terra radiant i una
habitació amb porta blindada i vidres anti-bales.

lucasfox.cat/go/cbr14919

Jardí, Piscina, Piscina climatitzada,
Piscina coberta , Característiques d'època,
Llum natural, Paviments hidràulics,
Propietat d'època, Sostres alts,
Aparcament, Calefacció per terra radiant ,
Alarma, Balcó, Barbacoa,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Plafons solars, Pou, Renovat
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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.

REF. CBR14919

3.400.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 942m² de jardí en
venda a Baix Empordà
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17113

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

757m²
Edificats  

1,687m²
Dimensions del terreny  

942m²
Jardí

+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

	Magnífica casa del segle XVII situada al Triangle d&#39;Or del Baix Empordà.

