REF. GIR35313

650.000 € Masia - En venda

Masia en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 18m² terrassa en venda a Baix
Empordà
Espanya » Girona » Baix Empordà » 17144
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DESCRIPCIÓ

Encantadora casa rústica reformada, amb jardí i piscina
tipus bassa en venda al centre d´un petit poble del Baix
Empordà.
Aquesta casa de poble té un encant, unes dimensions i una ubicació que la fan única.
Es troba a un petit poble de cases de pedra al Baix Empordà a 20 minuts de la platja
ia 10 de l'estació de tren.
La casa i el jardí estan distribuïts a diversos nivells per gaudir de cada moment del
dia i cada època de l'any. Entrem a la casa des d'un carrer tranquil.

lucasfox.cat/go/gir35313
Jardí, Piscina, Terrassa, Barbacoa,
Calefacció, Zona chill-out

El rebedor dóna accés al menjador i al saló amb sortida directa al jardí, així com a
bany/zona d'aigües. Baixant uns graons trobem la cuina, un rebost i un dormitori de
servei. La cuina també té accés directe al jardí que disposa de menjador gran, zona
chill-out i barbacoa.
A la primera planta hi ha tres dormitoris dobles, un estudi i dos banys.
A la segona planta trobem dos dormitoris, un amb bany i amb accés a una terrassa
amb vistes meravelloses.
El jardí, ubicat a la part posterior i orientat al sud, ofereix racons romàntics, espais de
chill-out per als diferents moments del dia i una piscina tipus bassa rústica amb font.
És un jardí molt privat i frondós, que dóna a la casa un aire provençal.
Si busqueu una casa de poble amb molt d'encant, amb jardí i piscina, que tingui una
mida manejable però amb capacitat per allotjar tota la família i organitzar
agradables trobades al jardí, no dubteu a visitar-la.
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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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