REF. GIR27427

620.000 € Masia - Venut/uda

Masia de 5 dormitoris amb 1,200m² de jardí en venda a El Gironés, Girona
Espanya » Girona » El Gironés » 17482
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Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Acollidora masia amb piscina i 576 m² construïts en una
parcel·la enjardinada de 1.200 m² situada en un petit
veïnat rural entre Girona i Banyoles.
Aquesta acollidora masia restaurada i preparada per entrar a viure s'ubica en un
tranquil veïnat rural de set cases a 10 km de Girona ia 12 de Banyoles.
Amb un total de 576 m² construïts, s'assenta sobre una parcel·la enjardinada de 1.200
m² que destaca per la privacitat que ofereix la seva frondosa vegetació, la gran
piscina i la zona de barbacoa, la qual convida a descansar i gaudir de la tranquil·litat.
L'espai interior es caracteritza pels seus espais amplis i la seva lluminositat. Amb una
superfície útil de 361 m², la masia conserva tota l'essència rústica de la pedra i la
volta catalana, així com alguns dels elements originals.
En el primer nivell, un ampli rebedor ens dóna la benvinguda i ens condueix, d'una
banda, a una gran cuina amb llar de foc i rebost i, de l'altra, a un gran saló que
presumeix de xemeneia i finestrals amb sortida a porxo. Aquest nivell es completa
amb un bany i dues sales addicionals, que actualment es destinen a dormitori de
convidats i despatx.

lucasfox.cat/go/gir27427
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Sostres alts, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat,
Parc infantil, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

En el nivell superior, un generós distribuïdor dóna pas a quatre dormitoris dobles i
un bany complet. Trobem a més un ampli espai polivalent, actualment habilitat com a
biblioteca amb sortida a una gran terrassa amb vistes a jardí.
La casa està equipada amb calefacció central de gasoil, aire condicionat i pou propi.
Els serveis de llum i aigua són de la xarxa pública.
Si busca un habitatge en un entorn rural i tranquil i alhora vol estar ben connectat
amb tots els serveis de la ciutat, no es perdi aquesta oportunitat i vingui a visitar
aquest fantàstic immoble.
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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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