
REF. GIR28522

725.000 € Casa de campo com Golf - Venda
Casa de campo com golf Nova construção Quartos with 15m² terraço à venda em
PGA
Spain »  Girona »  PGA Catalunya »  17455

3
Quartos  

2
wc  

105m²
Plano  

15m²
Terraço

+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

Apartamentos elegantes de 3 quartos em uma localização
deslumbrante à beira do lago no exclusivo complexo de
golfe PGA Catalunya, com piscina comum e jardins.

Os Bosc Apartments, na parte sul do complexo de golfe PGA Catalunya, são as casas
mais inovadoras do complexo.

Projetados pelo premiado estúdio do arquiteto Jaime Prous 'em Barcelona, os
apartamentos são cuidadosamente integrados à paisagem circundante, em um
compromisso com o respeito à natureza.

Estas moradias exclusivas, localizadas numa zona tranquila e arborizada do resort,
usufruem das mais recentes técnicas de design sustentável que colocam em primeiro
plano o ambiente e o bem-estar dos seus residentes. Os principais conceitos levados
em consideração incluem o ambiente natural, vistas deslumbrantes, sol, água e
seleção cuidadosa dos materiais usados.

O complexo foi construído em torno de uma elegante piscina, projetada para emular
um lago, completa com um terraço ao ar livre e lounge. As árvores entre os pisos
proporcionam privacidade ao mesmo tempo que permitem desfrutar de vistas
excepcionais sobre o lago e as ruas mais emblemáticas do campo.

Estes elegantes apartamentos têm três quartos, incluindo uma suíte master com
closet. O espaço diurno em plano aberto é repleto de luz graças às janelas do chão ao
teto que trazem o exterior para a casa e se abrem para um terraço generoso com
vistas espetaculares.

A sensação geral é de espaço, luz e design sofisticado. Equipado com a mais recente
tecnologia de casa inteligente e acessórios de design, os pisos também incluem uma
garagem fechada e arrecadação.

lucasfox.pt/go/gir28522

Vistas à montanha, Luz natural,
Estacionamento, Vistas, Sistema domótico,
Obra nova, Janelas de vidro duplo ,
Despensa, Cozinha equipada,
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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