
REF. GIR28516

1.950.000 € Propietat en camp de golf - En venda
Propietat en camp de golf d'obra nova de 3 dormitoris en venda a PGA, Girona
Espanya »  Girona »  PGA Catalunya »  

3
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

358m²
Plànol  

818m²
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

Vila independent de luxe amb 3 dormitoris en venda amb
vistes a l&#39;forat 12 de l&#39;Tour Course, a
l&#39;exclusiu camp de golf PGA Catalunya.

En una zona orientada a sud-est de l'prestigiós PGA Catalunya Resort, L'Olivera 8
ofereix unes vistes sensacionals a l'estany i al forat 12 de l'Tour Course i de el camp
dels voltants.

Construït per Gerard Oliver, un arquitecte amb seu a Barcelona, el concepte
ultramodern de la casa s'ha dissenyat per oferir un estil de vida de luxe i maximitzar
la llum i el sol.

L'habitatge de 3 dormitoris en forma de L es distribueix en tres plantes i inclou una
generosa zona polivalent al soterrani, que s'obre a un gran pati central ple de llum, i
que es pot adaptar segons les necessitats dels seus nous propietaris.

Els dos dormitoris de la planta baixa, cada un amb bany privat, gaudeixen de sortida
directa a pati central que dóna a jardí. La espaiosa suite principal, amb vestidor i
terrassa privada amb vistes a l'complex ocupa la primera planta. La zona de dia
principal és de planta oberta i compta amb una cuina d'última generació, així com
amb un ampli saló-menjador. Així mateix, els finestrals de sòl a sostre contribueixen
al fet que entre l'aire, amb vistes als més de 400 m² de jardins poblats de plantes
mediterrànies.

Una elegant piscina privada completa una gran terrassa amb menjador a l'aire lliure,
zona de barbacoa i solàrium. El disseny minimalista i les línies netes proporcionen a
l'habitatge una geometria elegant de base horitzontal. Les textures contrastants
inclouen fusta natural, parets blanques llises i vidre de sòl a sostre, amb un estil
ultracontemporáneo.

Amb l'últim en accessoris de disseny i tecnologia intel·ligent per a la llar, la vila
disposa d'una zona d'aparcament privada amb dues places.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/gir28516

Piscina, Jardí, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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	Vila independent de luxe amb 3 dormitoris en venda amb vistes a l&#39;forat 12 de l&#39;Tour Course, a l&#39;exclusiu camp de golf PGA Catalunya.

