
VENUT/UDA

REF. MAT33389

1.250.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Sant Pol de Mar
Espanya »  Barcelona »  El Maresme »  Sant Pol de Mar »  08395

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

713m²
Plànol  

4.259m²
Dimensions del terreny

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.cat Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Masia catalana amb capella romànica del segle XII,
totalment rehabilitada i amb llicència turística a la venda
a Santa Susana, Barcelona. Més detalls al tour virtual.

Masia La Capella, una distingida masia amb capella romànica del segle XII en venda a
la localitat de Santa Susana. La Capella ofereix tot allò que s´espera d´una tradicional
masia catalana d´estil rústic i completament rehabilitada, amb diverses edificacions,
construïda sobre una parcel·la de 4.259 m² amb uns bonics jardins amb arbres
fruiters i una gran piscina.

D'una banda, la construcció principal compta amb una superfície de 220 m2 amb
quatre dormitoris i dos banys repartits en dues plantes, amb cuina rústica i saló amb
xemeneia. Des del mateix saló de la masia, accedim a una imponent capella d'estil
romànic i amb origen al segle XII, protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. Una
estada de 86 m² ideal per celebrar esdeveniments, a més de l'orgull de posseir un
gran trosset d'història que al seu dia va pertànyer a la senyoria del castell de
Palafolls.

La masia compta amb un dormitori a la planta baixa amb sostre golfes de doble
alçada i amb accés a un porxo envidriat tipus cobert, ideal com a zona de lectura o
per al cafè del matí. Els altres tres dormitoris els trobem a la planta superior. Tots
comparteixen un bany amb banyera que segueix la línia estètica de la masia.

A més, l'habitatge compta amb un espai addicional com a edifici auxiliar totalment
equipat i que ens recorda una casa d'estil nord-americà amb una gran xemeneia
envoltada per diverses zones de descans. La construcció, que ha aprofitat
intel·ligentment els antics magatzems i estables de la masia, compta amb una gran
cuina amb illa, un bany complet, un menjador per a fins a 20 comensals i una estança
de vidre que es pot utilitzar com a dormitori addicional, per obtenir un total de cinc
dormitoris a tot l'habitatge.

La Capella compta amb llicència turística i permís d´activitats d´oci i hostaleria. A
més, ofereix garatge per a diversos cotxes, boxes per a quatre cavalls, pou d'aigua,
horts, connexions per satèl·lit d'internet i televisió, piscina salina i control domòtic
de llums a través del telèfon.
Un mas amb gran potencial a menys de 10 minuts de la platja de Santa Susanna i que
no necessita inversió addicional per entrar a viure.

lucasfox.cat/go/mat33389

Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí,
Garatge privat, Instal·lacions eqüestres ,
Propietat d'època, Parquet, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Zona chill-out, Traster, Sistema domòtic,
Safareig, Renovat, Pou, Llicència turística,
Llar de foc, Exterior, Calefacció, Barbacoa,
Alarma, A prop del transport públic
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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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