REF. CBR17600

840.000 € Masia - Venut/uda

Masia de 10 dormitoris en venda a Baix Empordà, Girona
Espanya » Girona » Baix Empordà » 17132
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10.490m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

VENUT/UDA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Imponent masia del segle XV per rehabilitar amb
excel·lents vistes al camp a Baix Empordà, Girona
Magnifica masia per restaurar ubicada a un dels pobles més cotitzats del Baix
Empordà, compta amb un terreny de 10.500 m2, amb una construcció de 1.100 m2 i
diversos annexos coberts. Orientada al massís de Montgrí amb unes meravelloses
vistes, on gaudir dels millors albes.
De molt fàcil accés, el seu emplaçament al municipi de Foixà, és immillorable. Una
bona restauració la convertiria possiblement en una de les millors propietats del Baix
Empordà pels seus elements constructius i distribució. Conserva tots els trets
característics d´una masia que data del segle XV. Possibilitat de construir una
entreplanta important.

lucasfox.cat/go/cbr17600
Terrassa, Sostres alts, Llum natural, Vistes,
A renovar, A prop del transport públic
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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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