
VENUT/UDA

REF. CBR8026

1.800.000 € Masia - Venut/uda
Masia en excel·lents condicions de 14 dormitoris en venda a La Garrotxa, Girona
Espanya »  Girona »  La Garrotxa »  17850

14
Dormitoris  

13
Cambres de bany  

1.000m²
Plànol  

960.000m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Gran masia rural amb una casa de pedra reformada i una
casa independent per al personal en venda a la Garrotxa,
a prop de Banyoles.

Aquest habitatge és una de les masies rurals més grans i més boniques de tota la
província, amb total privacitat i tranquil • litat. Se situa en una parcel·la privada de 96
hectàrees i la major part de l'espai l'ocupa un bosc de roure, amb vista a la preciosa
vall de parc nacional de la Garrotxa. Està en un entorn natural, molt bonic i un petit
riu creua la finca.

La finca inclou una casa principal de 3 plantes amb 12 dormitoris, 12 banys i diversos
salons amplis i lluminosos, cada un amb llar de foc. La casa es va restaurar
completament amb acabats d'alta qualitat entre els anys 2000 i 2002 per l'arquitecte
edimburgués Marcus Dean.

La planta baixa disposa de rebedor, cuina, sala d'estar amb accés a jardí, cuina
independent per al personal, spa amb sauna i hammam, i lavabo de cortesia. Hi ha un
porxo exterior amb sostre de volta i un dormitori independent com a visitant, amb
bany privat i accés des del porxo.

La primera planta compta amb un ampli rebedor que condueix a un saló amb llar de
foc i accés a la terrassa, i amb una sala per a la televisió. També es troba el dormitori
principal amb sostre amb volta creuada, i 3 amplis dormitoris més amb banys privats.

La segona planta ofereix un espaiós saló amb llar de foc tipus loft, un rebedor que
condueix a un dormitori doble amb altell i bany d'ús compartit, ia 6 dormitoris dobles
més amb banys privats.

A més, disposa d'una casa independent per al personal que es distribueix en 2
plantes. La planta inferior consta d'un saló obert amb cuina integrada, amb estufa de
llenya independent, i un bany amb dutxa. La planta superior disposa de 2 dormitoris
dobles i un bany.

L'àmplia piscina climatitzada de 16 x 10 metres compta amb un porxo d'estiu a la
banda i amb una zona de cuina exterior. La casa de la piscina ofereix una zona de
barbacoa amb pica, nevera, dutxes i lavabos. Consta d'un edifici a part per a
emmagatzematge i d'una zona enjardinada amb terrassa.

lucasfox.cat/go/cbr8026

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Característiques d'època, Aparcament,
Vistes, Vestidor, Pou, Llicència turística,
Llar de foc, Calefacció, Barbacoa
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Les instal·lacions inclouen llum municipal, subministrament d'aigua de pou privat,
sistema de reg automàtic, descalcificador d'aigua, 2 sistemes de calefacció (gas i oli),
4 fosses sèptiques i sistema trifàsic.

La finca és ideal per a qualsevol persona que vulgui una àmplia masia per retirar o
per destinar-la a casa de convidats de luxe i també és perfecta per tenir cavalls.

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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	Gran masia rural amb una casa de pedra reformada i una casa independent per al personal en venda a la Garrotxa, a prop de Banyoles.

