
VENUT/UDA

REF. VIL26011

400.000 € Masia - Venut/uda
Masia en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Calafell, Costa Daurada
Espanya »  Costa Dorada »  43717

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

188m²
Plànol  

4.000m²
Dimensions del terreny

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Vila excepcional amb instal·lacions eqüestres en venda a
prop de la Bisbal del Penedès a la comarca del Baix
Penedès, Tarragona.

A l'accedir a la finca per una gran porta amb reixa envoltada d'arbres, un camí
d'entrada ens condueix, a pocs metres, a la zona d'aparcament cobert per a dos
cotxes.

La casa es distribueix en dues plantes. A l'entrar per la planta baixa, a l'entrada hi ha
un petit rebedor que dóna pas a un gran saló amb sostres alts, bigues de fusta vista,
dos finestrals pels quals entra llum natural i una llar de foc per als mesos més freds.
Des del saló, accedim a la zona de menjador al costat d'una àmplia cuina oberta amb
accés a jardí.

En aquesta mateixa planta, s'ubica un dormitori amb un ampli vestidor i un bany
complet amb plat de dutxa i banyera d'hidromassatge, perfecta per poder relaxar-se
mentre contempla el preciós paisatge de les muntanyes des d'un gran finestral.

Vam pujar a la planta superior per una bonica escala de pedra amb baranes de forja i
arribem a un replà. Per als amants de la lectura, aquest seria un bonic racó per
dedicar-lo a la zona de lectura. A la primera planta, es disposa un dormitori doble
amb vistes, un bany complet amb dutxa i un dormitori doble amb sala d'estar.

Pel que fa a l'exterior, s'ofereixen unes vistes panoràmiques a la vall i les muntanyes.
Aquí trobem una zona de barbacoa amb una gran taula i pèrgola de fusta. Just a la
banda, podem veure la piscina, amb un bany amb dutxa al costat d'ella i una cambra
per poder emmagatzemar estris. La piscina compta amb un sistema de coberta que
es pot retirar a l'estiu.

Tota la masia està envoltada de jardins amb tot tipus d'arbres fruiters. A més, ofereix
una zona d'estables i per a la doma per a cavalls, així com diversos annexos
distribuïts per la finca, a més d'un pou. En total, la parcel·la abasta un terreny de
4.000 m².

Aquest habitatge disposa de calefacció a tota la casa. Així mateix, compta també amb
sistema de videovigilància i alarma de seguretat tant interior com exterior. Tot el
perímetre de la masia, es troba tancat per a major seguretat.

lucasfox.cat/go/vil26011

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Aparcament, Traster, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Alarma, Aire condicionat

REF. VIL26011

400.000 € Masia - Venut/uda
Masia en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Calafell, Costa Daurada
Espanya »  Costa Dorada »  43717

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

188m²
Plànol  

4.000m²
Dimensions del terreny

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/vil26011
https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


La masia està connectada amb molts llocs d'interès i entreteniment i permet un
accés fàcil per cotxe a les fantàstiques platges de sorra de Calafell oa les cellers de la
zona.

Poseu-vos en contacte per més informació.

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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