
REF. GIR28516

1.950.000 € Casa de campo com Golf - Venda
Casa de campo com Golf Nova construção Quartos à venda em PGA, Girona
Spain »  Girona »  PGA Catalunya »  

3
Quartos  

4
wc  

358m²
Plano  

818m²
area do terreno

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.pt Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Moradia de luxo isolada com 3 quartos para venda com
vista para o 12º buraco do Tour Course, no exclusivo
campo de golfe PGA Catalunya.

Em uma área voltada para sudeste do prestigiado PGA Catalunya Resort, o L'Olivera 8
oferece vistas sensacionais do lago e do buraco 12 do Tour Course e do campo
circundante.

Construída por Gerard Oliver, um arquiteto de Barcelona, o conceito ultramoderno da
casa foi projetado para oferecer um estilo de vida luxuoso ao mesmo tempo em que
maximiza a luz e o sol.

A casa com 3 quartos em forma de L está distribuída por três pisos e inclui uma
generosa área polivalente na cave, que se abre para um amplo pátio central
luminoso, podendo ser adaptado de acordo com as necessidades dos novos
proprietários.

Os dois quartos do rés-do-chão, cada um com casa de banho privativa, têm acesso
directo ao pátio central com vista para o jardim. A espaçosa suíte master, com closet
e terraço privativo com vista deslumbrante do complexo, ocupa o primeiro andar. A
área principal do dia é em plano aberto e tem uma cozinha de última geração, bem
como uma espaçosa sala de estar e jantar. Além disso, as janelas do chão ao teto
ajudam na ventilação, com vista para os mais de 400 m² de jardins repletos de
plantas mediterrâneas.

Uma elegante piscina privada completa um grande terraço com área para refeições
ao ar livre, churrasqueira e solário. O design minimalista e as linhas simples
proporcionam à casa uma elegante geometria de base horizontal. As texturas
contrastantes incluem madeira natural, paredes brancas lisas e vidro do chão ao
teto, em um estilo ultra-contemporâneo.

Com o que há de mais moderno em acessórios de design e tecnologia de casa
inteligente, a moradia conta com estacionamento privativo com duas vagas.

Contacte-nos para mais informações ou para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/gir28516

Piscina, Jardim, Private garage, Luz natural,
Estacionamento,
Próximo de escolas internacionais,
Janelas de vidro duplo , Cozinha equipada,
Chaminé, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Moradia de luxo isolada com 3 quartos para venda com vista para o 12º buraco do Tour Course, no exclusivo campo de golfe PGA Catalunya.

