REF.: RUSP0075

Esplèndida masia del segle XVII
amb terreny
Costa Brava · Interior Baix Empordà

Contacti’ns per rebre més
informació o sol·licitar una visita:
+34 972 624 070

Plot area

Àrea sòl

Habitacions

Banys

Preu

240.000 m2

900 m2

9

7

2.900.000 €
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Esplèndida masia d'alta qualitat del segle XVII, situada en un lloc tranquil, envoltada de camps conreats i boscos de 19 hectàrees.
Un gran rebedor amb sostres de voltes, menjador amb xemeneia, cuina, celler, 1 suite i un habitatge de guardes amb accés
independent estan situats a la planta baixa. La primera planta es distribueix entre 3 suites, una tipus dúplex i l'altra amb una gran
terrassa, 3 dormitoris, 2 salons íntims amb xemeneia, biblioteca, un gran saló i un saló de billar. Extres: Piscina amb vestuaris,
annex amb cuina i cavallerisses, garatge, pous i camps en explotació.

Característiques
Edifici històric

Terra de fusta

Pou d'aigua

Reformat

Sistema de reg

Sostres alts

Terrasses i balcons

Garatge

Jardí

A prop dels cafès | Restaurants |
Botigues

Ubicació
Els amants de les cases rústiques i amb històries tancades en els seus murs trobaran una extensa llista de masies, propietats
rurals i finques en venda a les zones de l'interior de la Costa Brava, especialment al Baix Empordà. Aquí oferim una selecció de les
masies i finques més luxoses que comercialitzem a la Costa Brava.
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Sotheby’s International Realty® és una marca registrada amb llicència de Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Cada oficina és de propietat i és operada independentment.
Qualsevol informació o dada proporcionada de forma verbal o escrita referent als immobles oferts per BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY no han de ser considerats definitius i / o vinculants i no
revesteixen valor contractual. L’estat, dimensions, fotografies i altres especificacions, poden canviar o ser modificats per causes externes. BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, ni els agents relacionats amb
la mateixa, tenen capacitat legal per emetre declaracions categòriques sobre els immobles, per la qual cosa es recomana que tota informació proporcionada o coneguda a través de declaracions realitzades per a la promoció dels mateixos,
sigui verificada, pels seus propis mitjans, pels clients interessats.
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