
REF. CBR7697

1.595.000 € Propietat eqüestre - En venda
Propietat eqüestre en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a La Selva
Espanya »  Girona »  La Selva »  17185

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

670m²
Plànol  

50.000m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Finca de 50.000 m² a Girona amb una casa nova
construïda el 2005 amb materials de la millor qualitat i
unes instal·lacions eqüestres impecables.

Aquesta àmplia finca rural es troba en un entorn molt tranquil al mig d'un bosc amb
espectaculars vistes a les muntanyes, a només 20 minuts amb cotxe de Girona ia 15
minuts de l'aeroport de Girona.

La gran parcel·la de 50.000 m² ofereix un bonic jardí pla amb una piscina gran i
diversos oliveres, a més d'una terrassa àmplia amb barbacoa per dinars a l'aire lliure.
El jardí està completament tancat i compta amb un sistema de reg automàtic en tota
la seva extensió. La propietat, que està completament descentralitzada, compta amb
plaques solars, un aerogenerador, calefacció per terra radiant de gas i llenya, i un
generador en cas de necessitar més energia.

En els seus orígens era una granja, però els propietaris actuals van construir el 2005
aquesta casa nova d'estil rústic en la mateixa ubicació, utilitzant les pedres originals i
instal·lant bigues de fusta noves per conservar l'estil original. Tot i així, compta amb
totes les comoditats modernes, com calefacció per terra radiant i un sistema
d'aspiració centralitzada.

La propietat es compon de 3 dormitoris dobles i 3 banys a la planta baixa, a més de la
cuina de 41 m² amb zona de menjador i rebost, i el saló de 48 m² a dos nivells amb
sostres de doble altura i una gran xemeneia . A la primera planta hi trobem 2
dormitoris més, un doble i l'altre individual, que podrien convertir-se en un dormitori
doble amb bany privat. També hi ha un altell amb zona de despatx. El dormitori
principal mesura 42 m² i gaudeix d'un gran bany privat i un ampli vestidor. Finalment
trobem un aparcament subterrani de 300 m² amb dues entrades independents.

Les excel·lents instal·lacions eqüestres inclouen uns estables de pedra construïts el
2016 amb una superfície de 140 m², amb 6 boxes per a cavalls, una zona de rentat, una
sala d'arreus, una petita cuina i un magatzem per al menjar dels cavalls. També hi ha
altres estables de 25 m² construïts en 2016 amb 2 boxes. Seria possible construir més
boxes.

lucasfox.cat/go/cbr7697

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat,
Instal·lacions eqüestres , Sostres alts,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Vistes, Traster,
Sistema d'aspiració centralitzada, Renovat,
Pou, Plafons solars, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Calefacció,
Barbacoa, Alarma,
A prop dels col·legis internacionals
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A més, hi ha una sorra professional exterior de 60m x 20m amb una tanca de fusta
dura, torres d'il·luminació de 12 metres d'altura, llums de sodi de baixa pressió i
sistema de reg; una pista de muntar a cavall de 15 metres de diàmetre amb una tanca
de fusta dura; i paddocks amb abeuradors automàtics, porxos coberts i una tanca
electrificada de la casa Gallagher.

Ideal com a habitatge familiar o segona residència per als amants dels cavalls.
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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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