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DESCRIPCIÓ

Gran masia de 1.200 m² amb 30 hectàrees de terreny
privat en una ubicació privilegiada al Baix Empordà.
Aquesta magnífica propietat inclou una impressionant masia tradicional amb
annexos i jardins preciosos, sobretot en 30 hectàrees de boscos privats (20
hectàrees), oliveres (1 hectàrea) i terrenys cultivats (8 hectàrees).
La masia en si data del segle XVIII i ofereix unes vistes al camp. Està en excel·lent
estat i en els anys vuitanta es va sotmetre a una restauració de 4 anys en què es van
conservar moltes característiques originals, com els sostres de volta de canya, les
parets de pedra i les atractives bigues de fusta exposades.
Els interiors són amplis i tenen un gran caràcter, des de l'impressionant saló i
menjador de doble alçada amb sostres de volta, fins al celler, la biblioteca, la sala
d'oci i la sala de música. Hi ha molts salons addicionals, així com un allotjament
independent per al personal o els convidats, que se sumen als 7 dormitoris i 6 banys
de la masia.

lucasfox.cat/go/cbr11565
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Parquet,
Característiques d'època, Aparcament,
Vistes, Vestidor, Traster, Safareig, Pou,
Llar de foc, Calefacció, Barbacoa

A l'exterior, el preciós jardí amb gespa ofereix una piscina, un gran pati d'estiu i una
zona de barbacoa amb menjador per a 30 persones. El fantàstic porxo d'estiu també
té les seves pròpies instal·lacions, incloent vestidors i sauna.
Aquesta propietat té diversos annexos, incloent un garatge i un taller, estables, un
magatzem per a l'equip agrícola i un graner que podria convertir-se en allotjament
addicional.
Aquesta masia seria un habitatge familiar impressionant, tot i que per les seves
dimensions i la ubicació també seria ideal com a hotel boutique de luxe. L'habitatge
disposa d'un ascensor i moltes característiques que augmenten la seva
autoabastiment, incloent 4 pous privats, dipòsits d'aigua, plaques solars i un
generador.
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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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