
PREU REBAIXAT

REF. GIR34325

670.000 € Masia - En venda - Preu rebaixat
Masia en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 379m² de jardí en venda a La
Garrotxa
Espanya »  Girona »  La Garrotxa »  17176

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

690m²
Plànol  

60m²
Terrassa  

379m²
Jardí

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.cat Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Gran casa de poble de 692 m² amb jardí, 2 habitatges
independents i llicència turística en venda al cor de la
Garrotxa.

Gran casa de poble situada al nucli antic d´una petita població ubicada en una de les
més emblemàtiques zones de la Garrotxa. La vila és molt espaiosa i lluminosa, única
a la zona per les dimensions i les múltiples possibilitats.

La casa disposa d´un total de 690 m² construïts, que es distribueixen en grans espais i
diferents nivells oberts i comunicats que prioritzen abans de tot l´entrada de llum i el
contacte amb la bellesa exterior de la vall que envolta l´habitatge.

La casa disposa de dos habitatges totalment independents. La primera es troba a la
part inferior a peu de carrer. És un apartament recent renovat que disposa d'un espai
de cuina-menjador, un dormitori amb bany privat i una zona d'estar amb sortida a
una terrassa deliciosa.

Des d´aquest primer nivell, s´accedeix a una zona de jardí, que disposa d´una càlida
zona chill-out, pensada per gaudir de la impressionant vista que ofereix el lloc.

A l'habitatge principal, hi trobem un gran espai obert molt còmode, amb abundant
llum i espectaculars vistes. Aquest espai central de la vivenda és un indret ideal per a
grans celebracions, trobades familiars, llargues converses al costat del foc o
simplement per gaudir de la tranquil·litat que ofereix el paisatge espectacular que
ofereix la zona.

Pujant uns esglaons, trobem la zona de nit amb un total de sis dormitoris i tres banys,
així com tres sales o espais complementaris.

Cal destacar la qualitat de la reforma realitzada pels propietaris, que pretenia
comunicar visualment els espais i dotar així l'habitatge de molta calidesa i
lluminositat.

Es completa amb un gran garatge per a dos cotxes, un espai de taller i un increïble
espai subterrani, ideal com a celler, descobert recentment, que representa
l'antiguitat de la construcció.

lucasfox.cat/go/gir34325

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Jardí,
Garatge privat, Sostres alts,
Propietat d'època, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Zona chill-out, Traster, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat,
Parc infantil, Llicència turística, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Un habitatge ideal com a primera residència o per a inversors, ja que compta amb
llicència turística i funciona actualment com a allotjament rural amb una bona
ocupació. Ideal per continuar el negoci o desenvolupar un projecte diferent.

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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	Gran casa de poble de 692 m² amb jardí, 2 habitatges independents i llicència turística en venda al cor de la Garrotxa.

