
REF. CBR11449

650.000 € Masia - En venda
Masia de 6 dormitoris en venda a El Gironés, Girona
Espanya »  Girona »  El Gironés »  17464

6
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

600m²
Plànol  

160.944m²
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

Increïble masia per reformar en venda en un entorn
natural idíl·lic, a prop de Girona.

Excel·lent oportunitat per adquirir aquest mas històric amb l'estructura ja restaurada
i les instal·lacions d'aigua i electricitat incloses. Tota la restauració dels interiors, així
com les portes i finestres encara s'han de completar, amb la possibilitat d'acabar
l'habitatge segons les preferències i necessitats del nou propietari.

La finca està ubicada en un entorn natural, envoltada de muntanyes ia només 1
quilòmetre d´una petita localitat amb una botiga, bars i un col·legi de poble. El centre
de Girona és a 15 minuts amb cotxe i les platges de la Costa Brava a 20 minuts.

El mas data del segle XVI i ofereix moltes possibilitats de convertir-lo en una casa
familiar de sis dormitoris. A més, hi ha un graner independent de 120 m² amb
possibilitat de convertir en allotjament per a convidats.

La casa està situada sobre un terreny de 16 hectàrees, amb 7 destinades a camps de
cultiu, ideal com a propietat eqüestre. També disposa de precioses zones
enjardinades i horts.

Ideal com a primera o segona residència per a qualsevol persona que vulgui viure en
un entorn privat i tranquil, però a prop de tots els serveis. Poseu-vos en contacte per
a més informació.

lucasfox.cat/go/cbr11449

Vistes a les muntanyes , Propietat d'època,
Característiques d'època, A renovar
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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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	Increïble masia per reformar en venda en un entorn natural idíl·lic, a prop de Girona.

