REF. GIR33745

895.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Baix Empordà
Espanya » Girona » Baix Empordà » 17256
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1.096m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

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

girona@lucasfox.com

lucasfox.cat

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

Casa contemporània amb excel·lents vistes al camp en
venda al Triangle d'Or del Baix Empordà.
En una de les localitats medievals amb més història del Baix Empordà se situa
aquesta casa contemporània, construïda el 2003, ubicada en una zona estratègica
que li ofereix màxima privadesa, amb unes estupendes vistes als camps de cultiu, a
les Gavarres i al poble.
La casa es va dissenyar amb les estances principals en una sola planta, més la planta
semisoterrani, amb estades secundàries.
A la planta semisoterrani, hi trobem l'ampli garatge per a tres o quatre cotxes, amb
porta automàtica, zona de bugaderia, l'ascensor que comunica ambdues plantes de la
casa i una zona polivalent, ideal com a apartament de convidats (amb cuina, salómenjador, dos dormitoris i dos banys). A més, es podria destinar a gimnàs, estudi o
taller, entre d'altres.

lucasfox.cat/go/gir33745
Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Sala de jocs, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic

A la planta superior, en entrar-hi ens dóna la benvinguda un ampli rebedor, que
separa la zona de dia de la zona de nit. A banda, es disposa la zona de dia orientada a
sud-oest. Disposa de saló amb llar de foc, menjador, cuina americana i porxo d´estiu.
La zona de nit a l'est acull tres dormitoris de grans dimensions, inclòs el dormitori
principal amb bany privat, i un bany addicional.
La casa està envoltada per un jardí molt ben cuidat, que disposa de piscina, i compta
amb dues entrades des del carrer, una pel dia a dia, amb accés directe al garatge ia
l'entrada de la casa; i l'altra, la del darrere, ideal per al personal de manteniment de
jardí i piscina.
Un habitatge únic per la seva excel·lent ubicació en un dels municipis més coneguts i
visitats de la comarca, per la bellesa del seu paisatge i la riquesa del llegat històric i
patrimonial. A més, compta amb un dels recintes gòtics més bells i més ben
conservats de l'Empordà, una àmplia platja ideal per a famílies i per als amants dels
esports nàutics, un entorn natural de maresmes i arrossars per passejar, fer
excursions a peu i amb bicicleta, o senzillament, per observar i gaudir del paisatge.
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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.

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

girona@lucasfox.com

lucasfox.cat

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

