
REF. GIR22000

580.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Baix Empordà
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17121

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

411m²
Plànol  

138m²
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

Preciosa casa adossada de 5 dormitoris amb un modern
disseny interior que contrasta amb les seves
característiques històriques, situada en un petit i animat
poble prop de la Bisbal d&#39;Empordà.

Aquesta històrica casa de segle XVIII es troba al cor d'un petit poble medieval en un
carrer tranquil. En 2019, es va renovar a el més alt nivell amb una fantàstica barreja
de característiques d'època i encant rústic combinat amb molta llum i espais oberts.

L'habitatge consta de tres plantes. A la planta baixa, ens trobem amb un tradicional
rebedor central gran, amb sostres de volta de pedra. A l'esquerra, ens condueix a
l'ampli garatge ia la dreta, donarem amb un dormitori doble o oficina, un bany i un
safareig.

Des del passadís central, les escales comuniquen amb la primera planta, que disposa
d'un gran saló amb llar de foc i balcons que donen al carrer empedrada de sota. En
aquesta planta també trobem una encantadora cuina de camp que connecta amb un
elegant menjador, un dormitori amb bany privat i un lavabo.

La segona planta disposa de tres amplis dormitoris dobles amb bany privat, vestidors
privats i armaris encastats.

L'habitatge ve equipada amb finestres de doble vidre i calefacció central de gas a tot
l'espai. S'han afegit les instal·lacions per a l'aire condicionat i per a un ascensor, però
si el comprador ho desitja haurà d'instal·lar els aparells.

Aquest habitatge podria ser tant una còmoda casa familiar, com una excel·lent casa
de vacances de baix manteniment per a estades puntuals en el preciós Baix Empordà,
a mig camí entre la ciutat de Girona i les platges.

lucasfox.cat/go/gir22000

Característiques d'època, Llum natural,
Sostres alts,
A prop dels col·legis internacionals ,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat
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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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