
REF. GIR33745

895.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Baix Emporda, Girona
Spain »  Girona »  Baix Emporda »  17256

5
Quartos  

5
wc  

396m²
Plano  

1.096m²
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

Casa contemporânea com excelente vista para o campo à
venda no Triângulo Dourado de Baix Empordà.

Esta casa contemporânea, construída em 2003, está localizada em uma das cidades
medievais mais históricas da Baix Empordà, localizada em uma área estratégica que
oferece o máximo de privacidade, com vistas maravilhosas dos campos, das Gavarras
e da cidade.

A casa foi projetada com os cômodos principais em um pavimento, mais o pavimento
semi-subsolo, com cômodos secundários.

No piso da semi-cave, encontramos a ampla garagem para três ou quatro carros, com
portão automático, zona de lavandaria, o elevador que liga os dois pisos da casa e
uma zona multiusos, ideal como apartamento de hóspedes (com cozinha, -sala de
jantar, dois quartos e dois banheiros). Além disso, pode ser usado como academia,
estudo ou oficina, entre outros.

No piso superior, ao entrar somos recebidos por um grande hall, que separa a zona
diurna da zona noturna. De um lado, a área diurna está orientada a sudoeste. Tem a
sala de estar com lareira, sala de jantar, cozinha americana e alpendre de verão. A
área de dormir a leste abriga três quartos de tamanho generoso, incluindo o quarto
principal com banheiro privativo e um banheiro adicional.

A casa está rodeada por um jardim muito bem cuidado, que tem piscina, e tem duas
entradas pela rua, uma para uso diário, com acesso directo à garagem e à entrada da
casa; e a outra, a traseira, ideal para o pessoal de manutenção de jardins e piscinas.

Uma casa única pela sua excelente localização num dos concelhos mais conhecidos e
visitados da região, pela beleza da sua paisagem e pela riqueza do seu legado
histórico e patrimonial. Além disso, possui um dos mais belos e bem preservados
recintos góticos da Empordà, uma ampla praia ideal para famílias e para os amantes
de desportos náuticos, um ambiente natural de sapais e arrozais para caminhadas,
caminhadas e ciclismo, ou simplesmente, observar e apreciar a paisagem.

lucasfox.pt/go/gir33745

Vistas à montanha, Piscina, Jardim,
Private garage, Elevador, Luz natural,
Sala de jogos, Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Churrasco, Chaminé,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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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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