
REF. CBR18608

3.000.000 € Propietat en camp de golf - En venda
Propietat en camp de golf d'obra nova de 4 dormitoris en venda a PGA, Girona
Espanya »  Girona »  PGA Catalunya »  17455

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

635m²
Plànol  

2.003m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Exclusiva vila de golf de luxe a la prestigiosa PGA de
Catalunya dissenyada per Carlos Ferrater

Aquesta casa de luxe única es troba a La Vinya, la zona més exclusiva del prestigiós
complex de golf de la PGA de Catalunya, i ofereix unes vistes panoràmiques
impressionants del camp i el paisatge dels voltants. Dissenyat per OAB, l'estudi del
destacat arquitecte barceloní Carlos Ferrater, l'amplia propietat de 4 habitacions es
troba en una generosa parcel·la de 2000 m2 al costat de vinyes i envoltada d'arbres
madurs.

L'àmplia sala d'estar de planta oberta compta amb finestres de terra a sostre que
ofereixen una connexió perfecta amb l'àmplia terrassa orientada al sud, perfecta per
entretenir-se, i la piscina infinita privada de 35 m2.

Una de les característiques originals d'aquesta propietat fora d'una és la seva
disposició. Tres de les habitacions i els banys en suite estan situats a la planta baixa,
amb accés directe a la terrassa i al jardí. Una segona terrassa a la part posterior de la
propietat inclou un jacuzzi, per a una total privadesa fins i tot a l'hivern.

L'espai del primer pis està íntegrament dedicat al dormitori principal i al bany privat
per a una tranquil·litat i privadesa òptimes. S'accedeix per una elegant escala d'acer,
vidre i fusta tropical d'iroko, el dormitori principal disposa de dues terrasses privades
amb meravelloses vistes al camp de golf, el complex i els seus voltants.

Una propietat familiar de luxe. Com cap altre.

La propietat està acabada amb els estàndards més alts, incloent les següents
característiques i marques:

- Cuina de Bulthaup / Neff

- Banys de Duravit / Hansgrohe

- Aire condicionat LG Multi V5

- Calefacció per terra radiant

- Sistema domòtic KNX-Control 4

- Internet de fibra òptica amb amplificador wifi

lucasfox.cat/go/cbr18608

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Vistes, Traster,
Sistema domòtic, Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, 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.

REF. CBR18608

3.000.000 € Propietat en camp de golf - En venda
Propietat en camp de golf d'obra nova de 4 dormitoris en venda a PGA, Girona
Espanya »  Girona »  PGA Catalunya »  17455

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

635m²
Plànol  

2.003m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat

	Exclusiva vila de golf de luxe a la prestigiosa PGA de Catalunya dissenyada per Carlos Ferrater

