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1.950.000 € Masia - En venda - Preu rebaixat

Masia en excel·lents condicions de 8 dormitoris en venda a Alt Empordà, Girona
Espanya » Girona » Alt Empordà » 17708
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com
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Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya

REF. GIR22509

1.950.000 € Masia - En venda - Preu rebaixat

Masia en excel·lents condicions de 8 dormitoris en venda a Alt Empordà, Girona
Espanya » Girona » Alt Empordà » 17708

8

10

1.521m²

85.000m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

DESCRIPCIÓ

Masia autosuficient amb autoconsum d&#39;energia i
aigua, preparada per viure en comunitat per 15-20
persones.
A 8 quilòmetres de la sortida de l'autopista ia través d'un encantador camí de camp,
vam arribar a aquest habitatge completament privada i tancada d'aproximadament
8,5 hectàrees de terreny. Es tracta d'un enclavament únic enmig de camps d'oliveres i
arbres fruiters ecològics certificats que proporcionen a la casa una beneficiosa
producció d'oli i fruita per a la venda. Al costat de la masia, trobem un rierol que
proporciona aigua a la propietat tot l'any, una font antiga i un majestuós arbre
mil·lenari. L'aigua arriba a la propietat a través d'un pou d'aigua.
La masia compta amb dues edificacions originals en pedra, connectades i ampliades
amb edificacions de l'2008. L'habitatge va ser concebuda com lloc de reunió per a
artistes i pensadors que volguessin viure en comunitat i nodrir-se de la tranquil·litat i
pau de l'entorn. Així doncs, la finca compta amb un loft d'un dormitori, un
apartament de 53 m² i quatre estudis de 90 m². La resta d'espais es destinen a l'ús
comú, amb una àmplia cuina i menjador comú, una zona d'exposició, una sala
polivalent i múltiples espais amb dutxes i banys addicionals. La finca es completa
amb un hivernacle, un spa en construcció i un estudi de fang per masoveria.

lucasfox.cat/go/gir22509
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Spa, Garatge privat,
Instal·lacions eqüestres , Vinyes,
Sostres alts, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Zona chill-out,
Vistes, Pou, Plafons solars, Llar de foc,
Calefacció, Biblioteca

A més de produir tota l'electricitat necessària a través de plaques fotovoltaiques i
solars, la casa disposa de calefacció per terra radiant, pou connectat a la riera, hort
per a l'autoconsum i un hivernacle.
Un veritable somni per a projectes de turisme rural, comunitats que vulguin viure
respectant el medi ambient o recessos en la naturalesa. La propietat es troba a nom
d'una fundació i podria plantejar-se l'adquisició de la propiea fundació.
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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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