
VENUT/UDA

REF. CBR16981

1.495.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Masia de 7 dormitoris en venda a Baix Empordà, Girona
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17242

7
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

1,008m²
Edificats  

50,950m²
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
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DESCRIPCIÓ

Masia de segle XIV amb una restauració preciosa i situada
sobre una parcel·la privada de 5 ha, al cor d&#39;un parc
natural amb magnífiques vistes.

Increïble masia restaurada per l'actual propietari durant un període de 3 anys, amb
totes les comoditats i luxes de la vida moderna. L'habitatge data de l'any 1314 i té
unes dimensions de 1.008 m². Està situada sobre una parcel·la privada de 5 hectàrees
situada al cor de Parc Natural de les Gavarres, a només 18 quilòmetres de centre de
Girona. La finca compta amb magnífiques vistes als boscos de sureres dels voltants i
els turons de Montseny. Està a 10 quilòmetres de el poble més proper, a què
s'accedeix per una bonica carretera que envolta els boscos.

La masia està plena d'elements autèntics, com els sostres tradicionals amb volta
catalana, parets de pedra obra vista, menjadores per a animals, moles de molí
originals i una gran premsa de ferro per olives. A la façana principal, a l'acostar-se a
l'entrada principal, hi ha un bell jardí emmurallat, a què s'accedeix a través de grans
reixes de ferro. A un costat hi ha diverses edificacions annexes que es podrien
convertir fàcilment en una cuina d'estiu, un bar i una sala d'estiu, així com altres
dormitoris addicionals. A l'altre costat es troba una preciosa piscina amb
impressionants vistes a bosc dels voltants.

La mida i la ubicació d'aquesta impressionant habitatge la fan ideal com un potencial
negoci de turisme rural o centre de ciclisme.

La part principal de la masia, que consta de 7 dormitoris i 6 banys, mesura més de 500
m² i ha estat completament restaurada amb acabats i materials d'alta gamma. Inclou
calefacció per terra radiant, terres de formigó polit i de fusta de roure blanc
espanyol, banys de disseny fets a mida i una cuina moderna i encantadora amb una
illa central. Aquesta part de l'habitatge està construïda en 3 nivells i connectada per
una escala de ferro dissenyada a mida, amb esglaons de fusta massissa de roure. Les
principals zones d'estar estan situades a la primera planta, juntament amb la cuina,
el dormitori principal i 2 dormitoris més amb bany privat.

La segona planta acull un espai de planta oberta, ideal per satisfer les necessitats de
el nou propietari. Podria servir com un estudi de ioga, un despatx o una acollidora
sala per veure pel·lícules. La planta baixa disposa de més dormitoris amb bany privat,
un conjunt familiar que inclou dormitoris comunicats entre si, un saló, un bany
compartit i un ampli vestidor.

lucasfox.cat/go/cbr16981

Jardí, Piscina, Terrassa,
Característiques d'època, Llum natural,
Parquet, Paviments hidràulics, Sostres alts,
Calefacció per terra radiant , Alarma,
Calefacció, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat, Safareig, Traster, Vistes
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Una part contigua a l'habitatge (amb la seva pròpia entrada independent) ofereix un
allotjament addicional que encara requereix reforma. Disposa d'un dormitori, cuina,
saló i bany, i seria ideal per al servei. Existeixen més espais a la part posterior de
l'habitatge amb opció per convertir en garatges, traster o allotjament addicional, el
que ofereix moltes possibilitats per a un futur comprador que vulgui adaptar o
ampliar l'habitatge per a ús comercial o personal.

L'habitatge compta amb les següents característiques addicionals:

Totalment adaptada per a TV, telèfon i internet
Xarxa elèctrica trifàsica
Pou privat amb suficient aigua per subministrar l'habitatge, el jardí i la piscina
Sistema avançat per al tractament de l'aigua
Calefacció per terra radiant en planta baixa
Radiadors en plantes superiors
Caldera De Dietrich per a calefacció central
Dipòsit d'aigua calenta de 300 litres
Fossa sèptica ecològica
Piscina d'aigua salada de 9 m x 4m amb regulació automàtica d'electròlisi i pH
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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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