
REF. PDA34620

5.300.000 € Castell / Palau - En venda
Castell / palau en venda a S'Agaró, Costa Brava
Espanya »  Costa Brava »  S'Agaró Vell »  17220

348m²
Plànol  

4,894m²
Dimensions del terreny

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.cat C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

La Torre o Casa de les Punxes, una històrica i singular
finca en venda a la meravellosa platja de Sant Pol,
S'Agaró, protegida com a Bé d'Interès Cultural.

La Torre de les Punxes és una finca modernista dissenyada pel famós arquitecte
Josep Goday i construïda entre els anys 1890 i 1912. Disposa de 348 m² construïts
sobre un terreny de 4.894 m² a primeríssima línia de la platja de Sant Pol, a S'Agaró ,
una ubicació privilegiada i veritablement única.

Consta de dos cossos, amb el més gran coronat per nou torres rematades amb punta.
Del centre de l'edifici emergeix, a més altura, una torre central. Aquests elements
arquitectònics han fet que l'edifici sigui conegut popularment com el Xalet de les
Punxes, la Torre de les Punxes o la Casa de les Punxes. Aquestes torres que li donen
nom corresponen a cadascun dels fills del propietari, que les feia aixecar amb
caràcter commemoratiu.

Consta de planta baixa i planta superior, amb una torre central més elevada i altres
petites torres al voltant decorades amb trencadís blanc i blau. L'accés es fa per un
cos lateral que comunica amb el jardí i amb l'habitatge. Un dels elements més
remarcables daquesta finca són les motllures dornamentació de les finestres, amb
decoració vegetal típicament modernista.

La finca està situada a la zona per on va començar a començar a urbanitzar la bonica
platja de Sant Pol a finals del segle XIX. El propietari de la finca va ser el primer que
va fer construir un edifici residencial a la zona, testimoni d´un estiueig senyorial de
principis del segle passat.

És una de les finques més especials i històriques de la Costa Brava.

lucasfox.cat/go/pda34620

Vistes al mar , Jardí, Terrassa
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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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