
REF.: 41089

Característiques

Situació

CONCA DE BARBERA

MASIA DE NOVA CONSTRUCCIÓ EN UN ENTORN IDÍLIC AMB 654 M2 DE JARDÍ

CLASSE TERRENYJardí
PLANTES
1

15
CONSERVACIÓ

COMARCA TARRAGONAPROVÍNCIA

DISTÀNCIA BARCELONA DISTÀNCIA POBLE DISTÀNCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTÀNCIA TREN / BUS

200.000 €Pedra natural

CLIMADISTÀNCIA PUNT D'INTERÈS

TIPUS DE FINCA

DESCRIPCIÓ TERRENY

DESCRIPCIÓ SUP. EDIFICADA

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

654 m2 200 m2 1 banys jardí cereals bosc montanyes3 hab. riu     

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTIQUES

ANTIGUITATQUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

0 Km. tren / 0 Km. bus0 Km. 

20 Km. A2105 Km. 0 Km. 

622 m. Masía

Impecable

  

654 m2 TERRENY200 m2 EDIFICATS

3 HABITACIONS, 1 BANYS

En tràmit

Casa principal + Annex
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Descripció:
Masia situada a l'extrem d'un poble rural de la zona de la Conca de Barberà, amb 654 m2 de jardí, ubicada a un extrem del poble tocant als camps de cultiu, disposa d'unes vistes panoràmiques àmplies i un entorn natural idíl·lic
Terreny pla tancat amb mur de pedra i portes de ferrer per a entrada de vehicles.
Casa de nova construcció. La casa ha estat projectada utilitzant materials de luxe i de màxima qualitat preservant els materials originals per a construccions d'aquest tipus però sense renunciar a una distribució moderna dels espais on la llum i la fusió de la casa amb el jardí cobren el màxim protagonisme. Disposa de parets de pedra, teulada de teula àrab, bigues de fusta, rajoles de terracota, tancaments d'alumini amb climalit, il·luminació de disseny, llar de foc, cuina moderna oberta molt espaiosa amb acabats de luxe.
Contrucció annexa: Disposa d'un espai per emmagatzemar tots els estris de jardí dotat de porxo ideal per fer barbacoes.
Casa principal: Construïda tota en planta baixa, totalment exterior ia doble alçada, disposa de gran saló, sala d´estar, amb cuina on una xemeneia central de disseny cobra el màxim protagonisme, des d´aquesta sala s´accedeix a la resta de dependències, 3 habitacions dobles i un bany. Des del saló principal disposem d´un accés directe a un ampli porxo de bigues de fusta amb vistes panoràmiques.
Autèntica oportunitat d'adquirir un habitatge únic per la seva situació i per la seva comoditat, en què està preparada per gaudir al moment sense haver de fer cap desemborsament en obres.
Aigua, llum, clavegueram
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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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