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Característiques

Situació

MARESME

Masia - Casa de Camp en venda completament habitable en un lloc molt verd i tranquil a 5 km de la platja de St. Pol de Mar

CLASSE TERRENYJardí i bosc
PLANTES
3

1.900
CONSERVACIÓ

COMARCA BARCELONAPROVÍNCIA

DISTÀNCIA BARCELONA DISTÀNCIA POBLE DISTÀNCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTÀNCIA TREN / BUS

590.000 €Pedra i ciment

CLIMASecDISTÀNCIA PUNT D'INTERÈS

TIPUS DE FINCA

DESCRIPCIÓ TERRENY

DESCRIPCIÓ SUP. EDIFICADA

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

71600 m2 425 m2 7 banys 1 parkings piscina xemeneia jardí6 hab. fruiters bosc montanyes riu  

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTIQUES

ANTIGUITATQUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

5 Km. tren / 4 Km. bus1 Km. 

4 Km. 45 Km. 1 Km. 

280 m. Casa de camp

Bon estat

  

71600 m2 / 7,16 ha.  TERRENY425 m2 EDIFICATS

6 HABITACIONS, 7 BANYS, 1 

En tràmit
71.600 m2 totalment tancats

Masía - casa de camp de 425 m2 + 370 m2 de annexos

PARKINGS
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Descripció:
Masia - Casa de Camp en venda a la comarca del Maresme amb 7 hectàrees de terreny totalment tancat, en un oasi en plena naturalesa; un lloc privilegiat on viure amb absoluta tranquil·litat; un entorn d'excepció a tan sols 1 km del poble amb serveis més pròxim, a 5 km de les platges de Sant Pol de Mar, a 4 km de l'autopista i a 45 km de Barcelona.
Aquesta finca gaudeix d'un idíl·lic entorn amb incomptables ambients a l'aire lliure, encantadors rierols coberts per ponts i camins asfaltats, envoltats de naturalesa, que permeten arribar a cada racó de la finca i gaudir de tota la magnitud d'aquesta propietat, esquitxada per sorprenents escenes, com el racó de la verge de Montserrat, l'albereda amb els seus arbres, la zona dels pins, on hi ha diverses escales per arribar a l'interior del bosc, la cabanya de troncs, l'estany, la zona esportiva amb la gran piscina... Sens dubte, és una finca ideal per als amants de les activitats a l'aire lliure com el senderisme, o per als afeccionats a la recollida de bolets a la tardor o d'espàrrecs a la primavera.
Està tot tancat per a ús exclusiu dels propietaris, i també fortificat amb murs de 40 cm, que fan d'aïllant tèrmic durant tot l'any; l'estructura de l'habitatge està en perfecte estat i és 100% HABITABLE.
La masia - casa de camp en venda conserva el seu encant rústic; es compon de 425 m2 construïts en 3 plantes, distribuïdes en diverses dependències:
Planta Baixa: Entrada, sala de la caldera, traster, safareig, 2 habitacions, 1 bany i garatge amb accés directe a l'habitatge.
Primera planta: Gran sala d'estar amb xemeneia, àrea de bar, billar i sortida al porxo exterior, un menjador, cuina, 1 bany, 1 dormitori i 1 suite.
Segona planta: 1 bany, 1 suite amb sortida a terrassa i 1 dormitori.
Exterior i annexos: Àmplia parcel·la enjardinada de 5.000 m2 amb piscina, menjador d'estiu, un porxo de 70 m2, pista de frontó i vestuaris, a més d'una zona d'hort, un hivernacle, 2 magatzems, una mina pròpia d'aigua, un aljub d'aigua, 2 gosseres, un celler, llenyer i una casa de masovers.
La masia - casa de camp en venda disposa de tots els subministraments necessaris per a entrar-hi a viure (aigua i llum de xarxa, també hi ha aigua de mina, calefacció de gasoil, telèfon...). Propietat molt ben comunicada amb diverses poblacions de la zona i a 45 km de Barcelona. Ideal per viure amb gran qualitat de vida, en plena naturalesa i gaudint d'incomptables ambients, pensats per a relaxar-se i gaudir.
UNA GRAN OPORTUNITAT.
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La Zona

Disponibilitat sobre acord. Les dades exposades són ofertes per tercers, merament informatives i se suposen correctes. La nostra 
empresa no garanteix la seva veracitat. L'oferta està subjecta a errors, canvis de preu, omissió i / o retirada del mercat sense 
previavís. Les despeses de transmissió patrimonial, IVA, notari i registre van a càrrec del comprador. Seguint la normativa espanyola, 
les despeses de comissió van a càrrec del venedor.

CONDICIONS GENERALS AVÍS LEGAL
De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem dels punts següents: Les dades de caràcter personal que 
ens subministri en aquesta i altres comunicacions seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de NATURAL PROPERTY, 
S.L. La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Aquestes 
dades no seran cedides a tercers, tret de les cessions legalment permeses. L'informem de la possibilitat d'exercir els corresponents 
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant NATURAL PROPERTY, S.L. 
com a responsable del fitxer. Els drets esmentats els pot exercir a 
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