
RESERVADO

REF. GIR32516

790.000 € Masia - En venda - Reservado
Masia de 3 dormitoris en venda a Baix Empordà, Girona
Espanya »  Girona »  Baix Empordà »  17200

3
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

208m²
Plànol  

21.785m²
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

Masia original de l'any 1935 en venda en un bonic i
tranquil paratge situat a 2 quilòmetres de la platja i del
port de Llafranc.

Masia original de l'any 1935 situada en un bonic i tranquil paratge situat a 2
quilòmetres de la platja i del port de Llafranc.

La finca en conjunt té aproximadament 2 hectàrees de terreny, la majoria camps de
cultiu, i ofereix dues entrades independents a la propietat. Disposa d'instal·lació de
llum i accés a la xarxa d'aigua per a l'habitatge, així com un pou d'aigua per al reg
exterior.

La construcció, distribuïda en dues plantes còmodes, ocupa 208 m² i necessita una
renovació integral. Es pot ampliar 32 m2, podent tenir un total de 240m2 construïts. A
diferència dels típics masos catalans, aquesta ofereix la possibilitat de tenir molta
llum natural, podent obrir grans finestrals, així com grans possibilitats en la
redistribució dels espais interiors.

En resum, una masia ideal per a qui vulgui desenvolupar el seu propi projecte de
rehabilitació i tenir una masia al camp, amb ràpid accés a les platges més exclusives
de la Costa Brava.

lucasfox.cat/go/gir32516

Jardí, Sostres alts, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Safareig, Pou, Exterior,
A renovar
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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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	Masia original de l'any 1935 en venda en un bonic i tranquil paratge situat a 2 quilòmetres de la platja i del port de Llafranc.

