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ref. 25

Fantàstica casa de pedra al centre de
Torrent. Baix Empordà
Casa de pedra totalment rehabilitada esà
situada al centre del poble de Torrent, a la
comarca del Baix Empordà.
La casa té una superfície construïda de 396 m2 sobre
parcel•la de 295 m2. Hi ha una part del jardí de la casa amb
un lloguer existent.
Es distribueix en planta baixa i 2 plantes més. La casa
disposa d’ascensor a totes les plantes.
A la planta baixa hi ha un rebedor, una cuina completa amb
espai per posar una zona de menjador, un rebost safareig i
accés a l'exterior, on trobem un gran porxo cobert i tancat
amb grans finestrals i amb espai de menjador d'estiu amb
cuina i barbacoa, on s'accedeix a l'ampli i agradable jardí
amb piscina, un bany de servei, ampli saló menjador amb
llar de foc i escales per pujar al primer pis.
A la planta pis: suite principal amb vestidor, bany complet i
accés a terrassa amb vistes al jardí, i dos dormitoris dobles
amb un bany compartit.
A la planta golfes: sala polivalent amb unes fantàstiques
vistes i una suite amb bany complet.
Garatge per a 1 cotxe amb accés a la propietat, i disposa un
altre garatge més per a 2 cotxes.
Observacions: Tots els acabats són de primera qualitat.
Disposa de calefacció gasoil i aire condicionat a totes les
estances. Mosquiteres a totes les finestres. Sostres amb
bigues de fusta. Es ven amb mobles inclosos.

Operació
Tipus
Tipus d'obra
Situació
Superfície
Habitacions
Banys
Garatge
Traster
Jardí
Piscina
Calefacció
Aire condicionat
Terreny
Ascensor
Moblat

Venda
Casa unifamiliar
Obra nova
Baix Empordà
396 m2
4
4 banys
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
295 m2
Sí
Sí

1.600.000 €
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F - 190 kWh/m2
F - 50 kg CO2/m2
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