REF. CBR3125

€750,000 Parcel·la - En venda

Casa de camp del segle XVII a renovar en venda a Platja d’Aro
Espanya » Girona » Baix Empordà » 17250

550m²

13,200m²
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+34 872 22 32 62
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DESCRIPCIÓ

Masia del segle XVII a reconstruir en venda al costat del
camp de golf de Platja d’Aro. Opció d’adquirir-la amb
projecte de restauració.
Una oportunitat immillorable per adquirir una autèntica masia catalana del segle
XVII amb vistes al mar, situada a pocs quilòmetres de les platges més properes.
Aquesta excepcional casa de camp, que requereix d'una restauració completa, ofereix
als inversors l'oportunitat de construir una finca rural de 600 m² en una gran parcel ·
la de 13.200 m². La propietat es troba al costat del bonic parc natural de les Gavarres i
gaudeix de vistes a un dels millors camps de golf de la zona. La casa està a pocs
quilòmetres de la vibrant localitat costanera de Platja d'Aro ia 5 minuts amb cotxe de
la platja més propera.

lucasfox.cat/go/cbr3125
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
A renovar

L'habitatge requereix d'una renovació completa i hi ha la opció d'adquirir la finca
amb un projecte de restauració arquitectònica per a una casa de 5-6 dormitoris. A
més de les vistes al camp de golf, la propietat també gaudeix de magnífiques vistes
al mar i les muntanyes.
Sens dubte, es tracta d'una oportunitat única per a un inversor que vulgui adquirir
una fantàstica casa de camp del segle XVII a restaurar en un emplaçament privilegiat
del Baix Empordà.

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

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.cat

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

REF. CBR3125

€750,000 Parcel·la - En venda

Casa de camp del segle XVII a renovar en venda a Platja d’Aro
Espanya » Girona » Baix Empordà » 17250

550m²

13,200m²

Edificats

Dimensions del terreny

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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