
PREU REBAIXAT

REF. LFCB561

1.325.000 € Masia - En venda - Preu rebaixat
Propietat de pedra autèntica en venda en un preciós poble medieval de l'Alt
Empordà, a pocs quilòmetres de les platges de la Costa Brava
Espanya »  Girona »  Alt Empordà »  17483

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

728m²
Plànol  

2.249m²
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

Propietat en venda amb gran jardí, piscina, casa de
convidats i estudi

Aquesta espectacular propietat rural que data d'abans del 1639 està ubicada a les
afores d'un dels pobles medievals més autèntics de Catalunya. Envoltada pel
paisatge rural empordanès i només a cinc minuts de l'AP7, té una ubicació idíl·lica, a
només una hora de Barcelona.

La propietat rural en venda ha estat renovada pels propietaris actuals, mantenint les
característiques originals com els sostres voltats catalans i els arcs i incorporant
totes les necessitats modernes. La casa principal està distribuïda en dos pisos i té 4
dormitoris dobles, 2 cambres de bany, lavabo de convidats, gran sala amb sostre
voltat (56 m2) amb terrassa, estudi, cuina-menjador rústica, sala de jocs, sala d'estar,
gran rebost i rentador. La cuina dóna a una piscina privada i una terrassa per als
menjars d'estiu.

El graner s'ha convertit en una casa de convidats encantadora que disposa d'una sala
d'estar-menjador amb bigues de roure i llar de foc, cuina, cambra de bany, dormitori
doble gran, àtic i una fabulosa terrassa-menjador coberta.

Al costat del garatge doble hi ha un estudi per als massovers.

Calefacció central de gasoil a totes les estances, TV per satèl·lit, intèrfon, instal·lació
de música/ràdio per tota la casa (inclòs el jardí) i portes d'entrada amb control
remot.

La propietat està totalment vallada i aïllada.

lucasfox.cat/go/lfcb561

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Zona chill-out, Llicència turística,
Llar de foc
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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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