
REF.: 41377

Característiques

Situació

RIPOLLES

MASIA PARA REHABILITAR EN ENTORNO IDILICO CERCA DE QUERALBS

CLASSE TERRENYjardin y bosque
PLANTES
2

s.XIX
CONSERVACIÓ

COMARCA GIRONAPROVÍNCIA

DISTÀNCIA BARCELONA DISTÀNCIA POBLE DISTÀNCIA AUTOPISTA

ALTITUD

DISTÀNCIA TREN / BUS

50.000 €piedra natural

CLIMADISTÀNCIA PUNT D'INTERÈS

TIPUS DE FINCA

DESCRIPCIÓ TERRENY

DESCRIPCIÓ SUP. EDIFICADA

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ

5724 m2 140 m2 bosc riu    jardí      

SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTIQUES

ANTIGUITATQUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

10 Km. tren / 0 Km. bus5 Km. QUERALBS

0 Km. 130 Km. 2 Km. 

1326 m. Masía

  

5724 m2 TERRENY140 m2 EDIFICATS

En tràmit

m2 posibles
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Descripció:
Masia de pedra situada en un paratge idíl·lic de la comarca del Ripolles i en una de les zones més exclusives i elitistes del Pirineu Català, on tenen la segona residència diverses personalitats de la vida econòmica i política de Catalunya.
La propietat disposa d'accés asfaltat fins a peu de finca, per la qual cosa no cal l'ús de tot terreny per arribar-hi. Està situada a 2km. de Vilamanya ia 5 km de Queralbs ia 12 km de Ribes de Freser. Situada en un lloc elevat, podria disposar fàcilment d'impressionants vistes panoràmiques fent una neteja i esbandida del bosc.
El terreny té unes dismensions de 5724 m2, distribuït en bancals, disposa de prou terreny pla davant de la façana principal de la propietat per poder-ne gaudir.
L'edificació va ser construïda en pedra, composta de planta quadrangular a 4 vents, conserva la façana principal i part de la resta de façanes, està en estat ruïnós, però es pot rehabilitar sense problemes ja que disposa de la seva pròpia fitxa al Catàleg d'Edificacions Aïllades del municipi de Queralbs, disposant la possibilitat d´ús residencial totalment LEGAL o dedicar-la a un allotjament de tipus turístic. Cadastralment ocupa una superfície de 70 m2 en planta i es pot aconseguir una superfície de Planta Baixa + Planta Alta + Golfes de més de 140 m2
La propietat és coneguda com la Torre del Guarda, . És una construcció amb més de 100 anys d'història que va pertànyer al guarda forestal de la zona. Ubicada al bell mig de la natura i molt a prop del Cremallera que porta a la Vall de Núria fa d'aquesta construcció un lloc especial on poder realitzar un projecte rural inigualable.
Oportunitat única d'adquirir una propietat en un entorn exclusiu i idíl·lic, ideal per a aquells que volen personalitzar al seu gust i reconvertir en un habitatge al mig de la natura o un projecte de turisme rural a un cost molt assequible, sense haver de desembolsar-ne una gran quantitat de diners inicialment i poden anar rehabilitant per etapes.
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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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