
VENUT/UDA

REF. GIR24204

475.000 € Masia - Venut/uda
Masia de 4 dormitoris en venda a El Gironés, Girona
Espanya »  Girona »  El Gironés »  17153

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

358m²
Plànol  

5.469m²
Dimensions del terreny

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.cat Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Autèntica masia de segle XVIII situada en plena natura en
un recinte de 0,5 ha amb piscina ecològica i dormitori de
convidats al graner.

Aquesta encantadora masia es troba als turons a l'oest de la ciutat de Girona,
envoltada de boscos i natura.

L'habitatge principal es distribueix en tres plantes. L'entrada principal, a la planta
baixa, condueix directament a un gran vestíbul central, amb sostres alts, bigues de
fusta i una columna de pedra original. A l'esquerra trobem un acollidor menjador
amb llar de foc i una bonica cuina rústica. Aquestes dues estades tenen sortida a una
generosa terrassa amb vistes i escales que baixen a una gran piscina ecològica.

Directament des de l'entrada principal, a l'altre costat de passadís trobem dos
dormitoris dobles i un bany. Una escala de fusta rústica ens porta a la primera
planta, on hi ha un ampli dormitori amb bany privat.

La planta inferior, a la qual s'accedeix tant des de l'interior de l'habitatge com
directament des de l'exterior a través de dues portes, alberga quatre habitacions
grans, originalment estables per al bestiar. Actualment, una d'elles es fa servir per
guardar l'equip de la piscina i els mobles de jardí, mentre que la resta estan buides.

A l'altre costat de l'pati empedrat, prop de l'habitatge trobem el graner original, el
qual ara inclou un menjador a l'aire lliure, una cuina amb barbacoa i un acollidor
dormitori amb bany privat amb llar de foc a la primera planta, ideal com a visitant.

L'habitatge està ubicat a la vora d'un turó i el terreny circumdant està aterrassat,
amb belles vistes dels arbres i les muntanyes.

La casa disposa de pou, electricitat i calefacció central.

lucasfox.cat/go/gir24204

Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí,
Propietat d'època, Característiques d'època,
Vistes, Llar de foc, Exterior, Calefacció,
Barbacoa
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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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