REF. GIR36072

870.000 € Masia - En venda

Masia de 6 dormitoris amb 10,786m² de jardí en venda a Alt Empordà, Girona
Espanya » Girona » Alt Empordà » 17723
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DESCRIPCIÓ

En venda preciosa masia i casa de convidats reconstruïda
amb un interior contemporani a un entorn natural
privilegiat ubicat a l'Alt Empordà.
Aquesta propietat és una oportunitat única per adquirir un habitatge en un entorn
totalment natural i adaptat a la vida moderna.
Aquesta casa de camp s'ha transformat en una llar plena de llum i en un contrast
entre allò tradicional i allò modern.
Des del gran camí d´entrada, accedim a la propietat a través del vestíbul, que porta
directament a la sala d´estar equipada amb una xemeneia moderna i sostres alts com
a punt a destacar. El menjador amb cuina oberta és ampli i lluminós, amb dues grans
portes franceses de vidre que donen al jardí ia la terrassa. En aquesta mateixa planta,
hi ha un rebost, safareig, el dormitori principal amb bany en suite, tres dormitoris, un
bany gran i un altre de petit i accés al garatge.

lucasfox.cat/go/gir36072
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Instal·lacions eqüestres , Sostres alts,
Llum natural, Pou, Llar de foc,
Cuina equipada, Alarma, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes

Des de les escales situades al passadís, accedim al loft a la primera planta, que
podria convertir-se en un gran espai multiusos, estudi o en un dormitori i bany
addicionals.
Des de la terrassa, accedim a la zona de la piscina amb una gran piscina de dotze
metres i boniques vistes sobre el paisatge. Des d´aquí, arribem a la casa de convidats
equipada amb cuina oberta, sala d´estar, dos dormitoris i un bany.
El bonic jardí tancat que envolta la propietat inclou una zona per a cavalls amb
traster. El sistema de reg és automàtic per facilitar-ne el manteniment i s'hi inclouen
dos grans dipòsits d'aigua.
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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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