
MASIA L’AULET
Beuda,  La Garrotxa

Caracter í s t iques  de la  masia :   
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4 dormitor is 4 banys 300m úti ls 895.000€

300m² útils
40 hectàrees de terreny
4 dormitors
3 banys
2 plantes
Aire acondicionat
Calefacció de gasoil amb terra
radiant
Terrassa
Garatge
Certificat energètic (E)

Disponibilitat immediata
Llar de foc
Barbacoa
Banyera
Jacuzzi
Piscina
Asolellada
Orientació sud-oest
Videovigilància
Finestres de doble vidre
Edifici annex 100m²
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Caminant pels carrers estrets de Besalú és fàcil viatjar en el temps i retrocedir mil 
anys enrere, en la que joglars entretenien amb els seus espectacles i cavallers 
defenien la fortalesa. El pont de pedra, protegit com a bé cultural d’interès           
nacional, és el símbol d’aquest màgic poble i cada any molt turistes venen a        
recorre’l. 
Pertany a la Comarca de la Garrotxa, un paratge verd i amb un clima mediterrani 
de muntanya mitjana, àrea declarada Espai d’Interès Natural. A menys de cinc km 
de Besalú, pertanyent al municipi de Beuda, trobem Mas l’Aulet. 

Mas l’Aulet és una masia centenària construïda al segle XVIII, dintre una parcel·la 
de 4,5 hectàrees, rodejada de camps verds i vistes a l’imponent Parc Natural de la 
Garrotxa, un lloc ideal per passejar, anar amb bicicleta o muntar a cavall en un 
paisatge prodigiós. La casa va ser restaurada l’any 2008 i resguarda la seva     
essència antiga i tradicional amb les seves parets de pedra, bigues de fusta i 
sostre de volta catalana que la fan una casa amb encant. Els detalls i acabats 
estan fets de material de pedra natural i fusta tallada mantenint elements            
originals. Es tracta d’una residència de qualitat que assegura una experiència des 
del moment que s’entra per la porta. 

La vivenda principal, de 300 m2 útils, està dividida en dues plantes. Antigament 
era habitable només la primera planta, ja que a planta baixa hi vivien els animals. 
L’escalfor d’aquests era apro�tada per escalfar la casa apro�tant l’inèrcia tèrmica. 
Amb la restauració total de la casa l’any 2008 es va adequar també la planta baixa 
com a espai habitable.

Actualment a l’accés s’han conservat les antigues voltes que donen entrada a la 
casa. La planta baixa disposa d’un rebedor, una amplia cuina equipada amb 
doble menjador, dues sales d’estar amb llar de foc, un lavabo, safareig i la sala de 
calderes. 

A la primera planta hi trobem un saló amb una segona llar de foc i una zona amb 
barra de bar, des d’on hi ha sortida a una magní�ca terrassa orientada a cara sud 
i amb obertures laterals, que permet gaudir de l’escalfor del sol a l’hivern i de les 
corrents d’aire creuades de l’estiu. En aquesta planta trobarem també 4                  
habitacions dobles, dues de les quals disposen de lavabo privat i una tipus suite 
on hi ha lavabo privat i un gran vestidor. La propietat està dotada de les                  
comoditats que s’esperen d’una residència de luxe com terra radiant amb circuits              
individualitzats per cada estància i dos unitats de bomba de calor a l’habitació 
tipus suite i al saló. 

HISTORIA
Una masia id í l · l ica  per  a  la  t ranqui l · l i tat
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Gràcies a la gran massa tèrmica dels murs de pedra i al doble vidre en totes les 
seves �nestres, aquesta casa obté una baixa transmitància tèrmica, cosa que 
permet mantenir una temperatura constant i de confort al llarg de tot l’any.

Les instal·lacions d’electricitat, fontaneria i calefacció mitjançant terra radiant 
són totalment noves. Antigament la casa s’abastia d’un pou existent que              
actualment està desús. A dia d’avui la casa està connectada a la xarxa d’aigua                  
municipal. Per al reg, hi ha un sistema d’apro�tament i emmagatzematge         
d’aigua de la pluja, que permet mantenir els voltants de la casa amb un magní�c 
color.

A l’exterior hi ha una zona de gespa, amb piscina de 10x4m i barbacoa, que es 
pot accedir directament des de la cuina. La bona orientació afavoreix                   
l’apro�tament d’aquesta zona ja que permet gaudir pràcticament durant tot el 
dia de les hores de sol. També hi trobem un estanyol que apro�ta l’aigua de la 
pluja reutilitzant-la a través d’un circuit tancat. 

Al costat de la residència hi ha un graner restaurat, redistribuït en dues plantes 
de 50 m2, amb sostre de bigues de fusta i a la planta primera amb una cristallera 
que deixa lloc a les vistes del magní�c paratge. Aquest es podria convertir en 
diferents possibilitats, com una segona residència per al turisme rural, estudi o 
una sala d’esdeveniments. 
Aquesta masia, amb llicència d’allotjament turístic. 

En el seu conjunt Mas l’Aulet és una vivenda idíl·lica, és el lloc perfecte per a 
poder gaudir de la tranquil·litat, una casa molt acollidora i  confortable, rodejada 
totalment de naturalesa; i alhora disposa dels elements per a poder celebrar 
ocasions especials, ideal per a reunions familiars i d’amics. 

La situació de Mas Aulet dintre Catalunya és ideal, entremig de mar i muntanya.  
Permet gaudir de la neu a l’hivern, a 60 km dels Pirineus, i del mar i la platja a 
l’estiu, a 40 km de la més profunda Costa Brava.

Ens trobem també a 35 km de Girona i el seu aeroport, i a 130 km de Barcelona.
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GALERIA
Coneix tots els seus racons

EXTERIOR
300m2 úti ls ,  p isc ina ,  barbacoa i  graner  restaurat  en dues  plantes.

ENTRADA



MENJADOR

CUINA

SALA PLANTA SUPERIOR
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HABITACIÓ GRAN

ALTRES HABITACIONS

TERRASSA
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PLANTA BAIXA
Superf íc ie  út i l  tota l  138,64m 
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SUPERFICIE ÚTIL TOTAL = 138,64 m² 
 
 

PLANTA BAJ
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PLANTA PRIMERA
Superf íc ie  út i l  tota l  161,61m
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SUPERFICIE ÚTIL TOTAL = 161,61 m² 
 

 


