
VENUT/UDA

REF. CBR18597

1.100.000 € Propietat en camp de golf - Venut/uda
Propietat en camp de golf d'obra nova de 3 dormitoris en venda a PGA, Girona
Espanya »  Girona »  PGA Catalunya »  17455

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

206m²
Plànol  

448m²
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

Elegant xalet adossat de nova construcció amb piscina
privada al complex de la PGA de Catalunya

Situades al sud-oest del complex de golf de la PGA de Catalunya i amb vistes al 5è
forat del premiat Stadium Course, les vil·les adossades L'Alzina són una opció de
propietat familiar elegant dissenyada per l'arquitecte barceloní Jaime Prous.

La propietat de 3 dormitoris presenta interiors de planta oberta dissenyats pensant
en la vida familiar i l'entreteniment. Els terres llisos de rajoles dels espais comuns
contrasten amb els terres de fusta de roure dels dormitoris. L'ús luxós de les plantes
aporta el paisatge, amb un pati interior ple de plantes aromàtiques.

Els finestrals de terra a sostre a tota la propietat aprofiten al màxim la llum
mediterrània i ofereixen unes vistes generoses sobre el camp de golf.

La terrassa plena de sol inclou una zona de barbacoa i dóna a una preciosa piscina
infinita. Pel que fa a l'aspecte general del complex, l'arquitectura elegantment
angular de la propietat contrasta suaument amb la gespa enjardinada amb suau
pendent.

La propietat està acabada amb un alt nivell i inclou les següents característiques i
marques:

- Cuina de Bulthaup / Neff

- Banys de Roca / Tres

- Aire condicionat Daikin (o equivalent).

- Calefacció per terra radiant

- Sistema domòtic KNX-Control 4

- Fibra òptica i amplificador wifi

lucasfox.cat/go/cbr18597

Terrassa, Piscina, Jardí, Sostres alts,
Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Sistema domòtic, Safareig,
Cuina equipada, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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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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