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DESCRIPCIÓ

Casa de camp d&#39;estil contemporani amb
impressionants vistes a Montserrat, reconstruïda amb
pedra original, en venda a prop de Manresa.

Casa de camp d'estil contemporani, reconstruïda amb pedra original i instal·lacions i
acabats moderns, situada prop del preciós Parc Natural de Montserrat. La propietat
està envoltada per un entorn natural i des de la seva idíl·lica ubicació es poden
apreciar els Pirineus i la serralada de Montserrat. Es troba en una ubicació molt
privada i reclosa, encara que està a només 10 minuts de la ciutat de Manresa, amb
tots els serveis necessaris. A més, Barcelona i el seu aeroport són a tan sols 45
minuts.

L'habitatge es distribueix en 2 plantes. La planta baixa disposa d'un saló a doble
altura amb sortida a la terrassa i piscina, una moderna cuina oberta amb una gran
illa, safareig, celler, un garatge de 3 places i un lavabo.

La primera planta ofereix un altell que dóna al saló, possible gràcies als sostres de
doble altura, que atorguen sensació d'amplitud i lluminositat als espais. Dels 8
dormitoris, 3 són dobles amb bany privat (1 és el dormitori principal de 22 m²), 2
dobles amb un bany compartit, 1 s'usa com a despatx però podria usar-se com a
dormitori, segons convingui.

L'últim dormitori es troba en un annex independent de 55 m², que també consta de
cuina i terrassa amb vistes, ideal per allotjar els convidats o per llogar.

La zona exterior és impressionant i inclou una piscina de 12m x 4m amb coberta
automàtica, terrasses i un jardí amb pou propi per regar. Ofereix camps i zones de
bosc ideal per a qualsevol persona que vulgui tenir animals.

Perfecta com a primera o segona residència situada al camp, amb total pau i
tranquil·litat, molt ben comunicada amb la localitat més propera, Barcelona i
estacions d'esquí.

lucasfox.cat/go/sit8148

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Jacuzzi, Garatge privat,
Llum natural, Sostres alts, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc, Pou,
Safareig, Traster, Vestidor, Vistes
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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