REF. GIR30285

495.000 € Masia - En venda

masia de 8 dormitoris en venda a Baix Empordà, Girona
Espanya » Girona » Baix Empordà » 17113
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Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.cat

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa de poble de 1657 amb 8 dormitoris, en venda al cor
de Peratallada.
Al cor de l'Empordà, trobem aquesta casa de 1657, dotada de tres plantes, vuit
dormitoris i un gran espai inferior. Té una superfície útil interior de 410 m².
La planta baixa alberga sales amb voltes de pedra característiques d'aquest tipus
d'immoble.
A la primera planta hi trobem una sala amb cuina, llar de foc, bany, rebost i dos
dormitoris dobles.

lucasfox.cat/go/gir30285
A renovar, Balcó, Zona chill-out

La segona planta ofereix una sala distribuïdora central que ens condueix a quatre
dormitoris, un bany i una petita sala que es podria utilitzar com a traster o petita
oficina. En aquesta mateixa planta, unes escales pugen a una terrassa coberta amb
finestrals oberts, els quals regalen vistes precioses a centre de la vila i als afores, com
a l'Montgrí oa Begur.
Les múltiples possibilitats d'aquest habitatge la converteixen en una exclusiva
oportunitat per viure o per negoci.
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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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