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Mansió de luxe a Empuriabrava d’alt
standing amb amarrador
Mansió a Empuriabrava, Girona
Ref.1982

650 m2

6

4

2200000 €

Excepcional propietat d'alt standing a Empuriabrava, amb amarrador de 70 m. Situada
en la millor zona residencial de la població, en un dels amplis canals (abans d'arribar als
ponts), amb 650 m² construïts, en una parcel·la de 3000 m².Aquesta casa és una
veritable joia equipada amb els millors materials i amb les més modernes tècniques
d'estructura per convertir-se en un habitatge d'alt standing. Els interiors de l'habitatge
han sigut disenyats per oferir-nos una màxima comoditat, en un entorn immillorable,
amb total privacitat.Actualment és una de las viles més cabejades tant per la seva
situació com per la seva distribució.Aquesta vila es distribueix de la següent manera:A
la planta principal trobem un ampli hall de entrada, una gran sala amb llar de foc, una
sala de billar i un ampli i lluminós menjador. Les sales són exteriors, i tenen accés
directe a jardí i a les terrasses. A continuació, ens trobem amb una preciosa cuina amb
safareig i rebost, sauna, 5 amplis dormitoris, 3 banys i garatge amb capacitat per a tres
cotxes.A la segona planta trobem una espaiosa habitació en suite amb vestidor i bany
amb jacuzzi, una peça única amb sortida a exterior i unes meravelloses vistes
panoràmiques.A l'entrada hi ha un preciós jardí decoratiu amb pins, diversos tipus de
palmeres,una preciosa font de mosaic amb cascada d'aigua, jardí amb arbres fruiters
(de préssecs, magranes, peres, albercocs, mandarines, taronges...). El meravellós i
espaiós jardí consta de diverses zones: una zona àmplia amb una gran piscina que
disposa de sistema calefactor per a l'aigua, font, zona barbacoa i zones privades amb
bancs que ens aporten molta intimitat.L'amarrador de la vila fa cantonada i té 70 m de

perímetre, partit entre 45 m i 25 m i és possible amarrar 2 iots o 1 iots i 1 vaixell més
petit i motos d'aigua.El prestigiós Port d'Empuriabrava disposa de tots els serveis,
famosos restaurants, conegut passeig marítim, escoles, centres mèdics i comerços de
marques principals. Es troba a pocs quilòmetres de les poblacions de Roses, Figueres i
de França. L'aeroport de Girona o Perpignan es troben a 50 minuts amb
cotxe.Empuriabrava està situada en el millor punt de la Costa Brava, en una de les
zones marítimes més prestigioses del país, envoltada de famosos i únics parcs naturals
com Illes Medes, Parc Nacional de Santes Creus, Parc empordà, etc.No perdi aquesta
oportunitat i reservi cita!

