
REF. CBR6364

2.575.000 € Masia - En venda
Masia de 7 dormitoris en venda a Baix Empordà, Girona
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17256

7
Dormitoris  

9
Cambres de bany  

920m²
Plànol  

1.311m²
Dimensions del terreny
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Gran casa de pedra del segle XVII completament renovada
amb jardí i piscina, en venda al centre històric de Pals.

Exclusiva casa feudal amb torre de vigilància del segle XVII rehabilitada i reformada
completament. El jardí, que també compta amb piscina, està envoltat de l'alta i
gruixuda muralla del recinte medieval del poble, originària del segle XI. Això permet
gaudir d'absoluta privadesa a l'interior de l'habitatge. La casa feudal està en venda al
centre històric de Pals, al cor de l'anomenat Triangle d'Or. Es tracta d'una zona
estratègica, a prop de les platges de la Costa Brava i de la ciutat de Girona.

L´habitatge compta amb una superfície construïda de 970m², amb un total de set
dormitoris i nou cambres de bany i està construïda sobre una parcel·la de 1311 m².

Entrem a la casa per la planta baixa, que ens rep amb un impressionant rebedor amb
sostres de volta de pedra. Tot seguit trobem dos salons amb sostres recuperats de
canya, una cuina equipada i accés al bonic jardí amb porxo d'estiu i piscina. També hi
ha un celler, una bugaderia, un lavabo de cortesia, la sala de màquines i un petit
garatge-traster.

La primera planta disposa d´una fantàstica sala d´estar amb llar de foc, un despatx i
una terrassa amb estupendes vistes i accés al jardí. A més, trobem tres dormitoris
amb banys privats i un ampli dormitori a doble alçada amb nou llits i dues cambres
de bany, ideal per als nens.

La segona i última planta acull un saló-despatx i el dormitori principal amb bany,
vestidor i una terrassa privada amb les millors vistes de la casa: per una banda a les
illes Medes i, per l'altra, al mar, al massís del Montgrí ia la Torre de les hores, les
restes que es conserven del castell del segle IX. A més, aquesta mateixa planta
compta amb dos dormitoris amb bany privat i un apartament per al servei amb saló,
cuina, dormitori i bany.

La casa té un ascensor privat que comunica totes les plantes, un petit
muntacàrregues, calefacció central i aire condicionat a tots els dormitoris. Va ser
completament renovada, de manera que no necessita cap reforma.

Aquesta casa de pedra té un gran potencial dinversió, ja que seria ideal per a un
negoci hoteler o per a lloguers de temporada a lestiu.

lucasfox.cat/go/cbr6364

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Propietat d'època, Llum natural,
Característiques d'època, Zona chill-out,
Vistes, Traster, Sala de jocs, Safareig,
Renovat, Muntacàrregues, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Aire condicionat,
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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	Gran casa de pedra del segle XVII completament renovada amb jardí i piscina, en venda al centre històric de Pals.

