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ref. 1497

Es ven Finca rústica amb dues cases a
Palau Saverdera, Costa Brava
Es ven dues cases de pedra independents,
galeria d'art i annexos a l'Alt emporda, a 6
km de Roses y a 38 Km de França
Es ven a Palau Saverdera, la millor zona del Alt Empordá,
magnífica finca rústica amb moltes possibilitats. Disposa de
dos habitatges reformats i equipades, llistes per a entra a
viure i diversos annexos, com ara galeria d'art, estudis, nau
destinada a magatzem, garatges, pati amb jardí i hort amb
aigua de pou.
L'habitatge principal i alguns annexos daten de l'any 1750.
Les seves façanes de pedra, els seus amples murs, els arcs i
voltes catalanes certifiquen el valor històric d'aquesta
peculiar finca.
Una galeria d'art composta de 3 grans sales amb voltes
catalanes, un lavabo i un espai bugaderia amb accés al pati
ocupen la planta baixa de la construcció principal. La
primera planta, a la qual accedim des del carrer i des del
pati, té tots els seus murs de pedra, tant exteriors com a
interiors i consta de cuina, 2 dormitoris dobles, un bany i
saló menjador d'uns 60m2 amb una bonica balconada. En la
planta segona trobem 2 dormitoris dobles, un d'ells amb
balconada i un bany.
L'habitatge secundari consta en planta baixa de cuina office
amb murs de pedra i un ampli saló menjador amb
xemeneia. En la primera planta tenim 3 dormitoris dobles,
un d'ells tipus suite i dos banys.
A més dels habitatges tenim una edificació annexa en pedra
d'uns 70m2, una gran nau de gairebé 200m2 útils i un
garatge de 50m2 aproximadament. Els espais restants
estan destinats a terrasses, patis, jardí i hort.
No dubti a demanar informació.

Operació
Tipus
Superfície
Habitacions
Banys
Pàrquing
Garatge
Gas ciutat
Traster
Terrassa
Pati
Jardí
Calefacció
Terreny
Balcó
Moblat

Venda
Casa
730 m2
7
4 banys , 1 lavabo
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
1.062 m2
Sí
Sí

550.000 €
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