
REF. GIR23446

3.500.000 € Masia - En venda
Masia de 11 dormitoris en venda a El Gironés, Girona
Espanya »  Girona »  El Gironés »  17462

11
Dormitoris  

9
Cambres de bany  

2.187m²
Plànol  

140.000m²
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

Aquesta magnífica finca amb una masia senyorial i 14
hectàrees de terreny compta amb unes vistes
fantàstiques a l&#39;Empordà, molta privacitat, quadres
per 13 cavalls i 4 apartaments turístics independents.

Aquesta impressionant finca històrica de 14 hectàrees compta amb una majestuosa
masia amb torre de defensa, piscina i porxo d'estiu ubicat a l'antic paller, quadres
per cavalls i quatre apartaments independents.

Es troba situada en un petit turó amb vistes immillorables i prop d'un bonic poble
medieval.

La masia principal compta amb 1.173 m² construïts, distribuïts en tres plantes i
compta amb 5 dormitoris, 4 banys, despatx, cuina, un gran menjador, diversos salons
i terrassa amb vistes espectaculars. La planta baixa alberga un celler, sales
polivalents, cuina de servei, lavabo de cortesia, sala de màquines i un pati interior
romàntic amb accés al rebost ia la cuina de la primera planta.

L'entorn de la masia es beneficia d'uns jardins molt ben cuidats, amb plantes,
arbustos i arbres autòctons. A la part més alta de la finca, hi ha la piscina de 70 m² i
una zona chill-out amb barbacoa a l'antic paller.

A pocs metres de la masia, però fora de l'abast de la vista, se situa la zona eqüestre
amb 13 quadres àmplies, dutxes, albarderia i graners. També hi ha dues pistes per
muntar i diversos paddocks.

A més, ofereix 4 apartaments turístics independents, distribuïts en dos edificis al
voltant dels jardins de la finca, dos apartaments en cada bloc. Dos apartaments
tenen 2 dormitoris i els altres dos són d'1 dormitori doble. Tots tenen terrasses
àmplies i boniques vistes.

La finca compta amb un accés excel·lent, aigua de subministrament municipal,
electricitat, telèfon i wifi.

Una finca única, ideal per a un projecte turístic o una família gran amb diverses
generacions.

lucasfox.cat/go/gir23446

Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí,
Instal·lacions eqüestres , Propietat d'època,
Característiques d'època, Zona chill-out,
Llar de foc, Cuina equipada, Calefacció,
Biblioteca, Barbacoa, Armaris encastats
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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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