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DESCRIPCIÓ

Exclusiva propietat del segle XVI totalment rehabilitada
amb 7.6 hectàrees de terreny totalment tancat en venda
al Pla de l´Estany, Girona.
Aquesta exclusiva propietat se situa en un bonic paratge molt tranquil de la part
oriental de la comarca del Pla de l´Estany, al límit amb l´Alt Empordà, zona de
transició entre la plana empordanesa i les muntanyes de la Garrotxa, a 120 metres.
sobre el nivell del mar, amb proximitat a la Costa Brava ia les pistes de Sky de Vallter
2000.
Arribem a la propietat per un camí molt privat que ens condueix fins a l'interior de la
finca de 7,6 hectàrees en total, on destaca la seva imponent façana i l'espectacular
jardí de 1,2 hectàrees impecablement enjardinat, amb arbres centenaris. I la resta
destinada a cultiu, hort i bosc que es pot transitar per una pista asfaltada que
recorre la finca. Tota la finca està tancada. Hi ha una barrera d'entrada amb
comandament a distància.

lucasfox.cat/go/gir33681
Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Piscina coberta, Piscina, Jardí, Spa, Gimnàs,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Sala de jocs, Llar de foc,
Exterior, Biblioteca, Barbacoa, Alarma,
Aire condicionat

Trobem vestigis del segle XVI en aquesta propietat que va ser totalment restaurada
als anys 70 i es compon de casa principal, casa de convidats, garatge per a dos cotxes
i un buggy, zona coberta per a aparcament per a 5 cotxes, i una zona d'aparcament
lliure amb cabuda per a uns 30 cotxes. Gimnàs cobert exterior, diversos porxos i
piscina coberta de 16/5 metres i sauna.
La casa principal, una construcció senyorial de notables dimensions, de planta
quadrangular al voltant d'un nucli central format per un pati interior gòtic, amb una
font, manté les seves característiques històriques originals, com ara parets de pedra
vista, portes doblement dovellades amb arcs de mig punt , sostres voltats i amb
bigues de fusta de roure massís entre d'altres.
A la planta baixa, antigament destinada a animals o cavallerisses hi trobem 5 salons
adaptats a diferents usos, sala de billar i dos dormitoris amb bany suite. Sala de
música, amb piano Playel de mitja cua.
En un nivell més baix, trobem una zona de magatzem, una piscina interior
climatitzada (dutxes i bany complet) i un gran celler.
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Per accedir a la planta pis, la casa disposa de dues escales independents i un
ascensor muntacàrregues apte per a cadires de rodes que facilita molt l'accessibilitat
a un ampli saló, dos menjadors i cuina, tots dos amb sortides a diferents terrasses
ideals com a menjadors d'estiu i cinc dormitoris (un dormitori suite amb bany privat i
altell, dos dormitoris dobles amb bany compartit i dos dormitoris complets per a
nens).
Des del mateix saló s'accedeix al despatx de la torre, amb la seva biblioteca, un espai
increïble per les seves excel·lents vistes a tota la finca i la muntanya, ideal com a
estudi o despatx.
Un saló amb “campana de foc” espectacular, sobre terra original, que es pot fer servir
com a sala de TV.
L'exterior de la casa, destaca per les diferents zones enjardinades, dues barbacoes
semi cobertes, zona de jocs, acollidors porxos i bucòlica zona de bosc, hort i cultiu
(una hectàrea aproximadament) el jardí presumeix d'estil contemporani amb arbres
centenaris i reg automàtic , un extra de naturalitat perfecte per relaxar desconnectar
i gaudir de les diferents calors de cada estació de l'any. Petit camp de futbol amb
porteries reglamentàries i gespa.
Una propietat única ideal com a casa familiar de vacances, com per desenvolupar un
negoci hoteler tipus Relais & Chateaux, així com per a tot tipus d'esdeveniments.
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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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