
CASA APARELLADA
PLANTA BAIXA

- Casa exclusivament en planta baixa, únicament amb el garatge en una planta inferior.

- Barri petit i molt tranquil, aïllat del centre del poble.

- Garatge ampli de 100 m2, amb una part de la superfície adaptada com a menjador d’estiu.

- Doble obertura a les balconeres de façana nord, aconseguint un millor aïllament tèrmic

  i sobretot acústic

Caracter í s t iques  de la  casa :   

Raons per comprar :  

www.domusgrup.com |  info@domusgrup.com

3 dormitor is 190m úti ls Racolta 260.000€

Besalú,  La  G arrotxa

190m2 útils

70m2 de jardí

3 dormitoris

2 banys

2 plantes

Aire acondicionat

Calefacció gas natural

Balcó

Garatge

Portal automàtic

Disponibilitat immediata

Banyera

Asolellada

Orientació sud

Finestres dobles
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Casa aparellada situada a Besalú, al barri de Racolta, a menys de 10 minuts            

caminant del centre del poble. Zona molt tranquil·la, lleugerament elevada 

respecte el casc antic del poble, cosa que permet gaudir d’unes bones vistes de 

Besalú.

Vivenda cantonera que forma part d’un conjunt de tres cases aparellades,            

ubicada al límit del sòl urbà de Besalú. Orientada al sud, permet un bon             

apro�tament de la llum i l’escalfor del sol durant tots els mesos de l’any.

Casa de planta baixa i planta garatge, accessible a través d’una rampa i passadís 

exterior d’ús comunitari amb la resta de veïns.

Planta baixa amb sala d’estar, cuina, 2 banys i 3 habitacions amb fusteria           

d’alumini i vidre doble, totes elles comunicades mitjançant una terrassa exterior 

orientada a cara nord.

Planta garatge amb la mateixa superfície que la planta baixa, amb possibilitat de 

gran varietat de distribucions segons les necessitats del propietari. Actualment 

amb sala annexa de 25 m2 usada com a menjador d’estiu i instal·lació preparada 

per un tercer bany.

Accés a la planta garatge a través d’escala interior i portal independent exterior, 

aquest últim et serveix d’entrada a les dues portes de garatge automatitzades. 

Jardí de 70 m2 totalment aïllat de qualsevol edi�cació veïna.

CARACTER ÍSTIQUES
Endinsa’t  a casa teva
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GALERIA
Coneix tots els seus racons

EXTERIOR

JARD Í



SALA D’ESTAR

TERRASSA
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GARATGE

CUINA
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HABITACIÓ 1

BANY 1 BANY 2

HABITACIÓ 2 HABITACIÓ 3


