
RESERVADO

REF. GIR39824

695.000 € Casa / Vila - Venda - Reservado
Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Alt Empordà, Girona
Spain »  Girona »  Alt Empordà »  17476

4
Quartos  

2
wc  

300m²
Plano  

674m²
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

Confortável casa de pedra com jardim e piscina para
morar em uma cidade tranquila no Alt Empordà.

Lucas Fox apresenta esta casa de pedra construída em 2010, localizada em uma vila
tranquila no Alt Empordà. Foi recentemente renovado e pensado para desfrutar do
Empordà com todas as comodidades de uma construção confortável e com consumo
e manutenção eficientes.

A casa é acessada através de uma bela praça de uso privativo que dá privacidade à
casa e facilita o estacionamento dos hóspedes. No exterior, tem um bonito jardim
com piscina e zona de chill-out.

A casa está distribuída em dois andares confortáveis. No rés do chão, encontramos
uma ampla garagem para dois carros e uma zona de arrumos. Por outro lado, existe a
zona de estar com a cozinha equipada em open-space e a sala de estar-jantar com
acesso directo ao alpendre com barbecue e jardim. O piso completa-se com dois
quartos duplos, casa de banho completa e zona de lavandaria e engomadoria. O
primeiro andar tem um escritório e dois quartos, incluindo o quarto principal com
casa de banho completa, quarto de vestir e galeria.

Os inúmeros acabamentos de qualidade tornam esta casa única, com certificação
energética classe A. Possui painéis fotovoltaicos com duas baterias de lítio que
produzem 70% do consumo anual, ar condicionado em toda a casa com bombas de
calor, alarme sectorizado com câmaras exteriores, radiadores de alumínio com auto -
purga, circuitos setorizados e programação remota. Inclui ainda carpintaria exterior
em PVC e alumínio ignífugo com vidros duplos e estores/cortinados motorizados. A
cozinha dispõe de eletrodomésticos topo de gama como forno elétrico, forno a vapor,
micro-ondas e garrafeira Miele, frigorífico industrial e placa de indução Gaggenou,
seladora a vácuo, exaustor Gutman e móveis de cozinha SieMatic.

No exterior, oferece rega automática programável, piscina de cloração salina com
bomba filtrante e autolimpante por sopradores com circuito independente,
iluminação LED de última geração e uma infinidade de detalhes para desfrutar da
casa desde o primeiro dia.

Entre em contato para mais informações.

lucasfox.pt/go/gir39824

Piscina, Jardim, Private garage, Luz natural,
Vestiário, Sistema domótico, Segurança,
Painéis solares , 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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