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DESCRIPCIÓ

Magnífica masia catalana de 6 dormitoris de segle XV
sobre una parcel·la de més de 2.500 m² en una de les
zones més cotitzades de la Costa Brava i amb un còmode
accés a la platja a 2,7 quilòmetres.
Només arribar en cotxe a aquesta bonica masia, ens dóna la benvinguda el típic camí
d'entrada amb terrasses multicolors que envolten la casa i una bonica torre, una
característica única d'aquest habitatge.
La impressionant entrada a la planta baixa té una barra i una zona polivalent a la
dreta, i just al davant es presenten la cuina equipada i el menjador, amb un bonic
sostre voltat estil celler que reflecteix l'estil català tradicional de l'habitatge.
Si seguim a la dreta, passem a l'ampli saló i accedim a l'entrada de la cridanera torre
rodona, que alberga dos dormitoris i un bany.
A mà esquerra des del vestíbul d'entrada es troba l'impressionant menjador, perfecte
per a famílies nombroses, al costat d'una sala d'estar annexa.
El menjador disposa d'accés a una terrassa, que ofereix un menjador a l'aire lliure
ben situat i un camí que condueix a la piscina.
Des de la planta baixa, un tram de graons de pedra dóna accés a l'nivell superior ia
un cridaner entrepís amb la biblioteca i una zona de lectura, juntament amb 6
dormitoris dobles (5 en suite) i un altre gran bany. Alguns dels dormitoris contenen
les xemeneies característiques originals.
L'habitatge està equipada amb calefacció central i la parcel·la ofereix aparcament per
a diversos cotxes.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita.
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lucasfox.cat/go/pda26158
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Característiques d'època,
Paviments hidràulics, Propietat d'època,
Aparcament,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Alarma, Armaris encastats, Barbacoa,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc, Pou,
Renovat, S'accepten mascotes , Sala de jocs,
Traster, Zona chill-out
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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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