InmobiLara
C/ Bermudea, 4
Tarazona de la Mancha
phone: 649334636
phone 2: 0
e-mail: info@inmobilara.es

reference: 76-VE
property type: Finca de Recreo
sale/rent: for sale price: 28.000 €
sale/rent: for rent price: 0 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Vinaixa
province: Lleida
postal code: 25440
zone: Afueras

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
20000
0
0
0
0
0
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
0
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
En VENTA, finca amb cabana de pedra a les Garrigues, Vinaixa, prop de les Borges Blanques, ideal per a passar-hi caps de
setmana, desconnectar, i fer-hi el teu propi hortet i plantar i sembrar el que és vulgui.
És tracta duna finca de dues hectàrees de terreny, entre conreu i zona boscosa.
A la finca hi ha una cabana de pedra, en perfecte estat de conservació, la cabana és gran, amb la peculiaritat que es quadrada
de fora i amb tomb rodo per la part interior, té un foc a terra i el terra està pavimentat.
La cabana la trobem a la zona boscosa de la finca, la qual cosa li dona un encant especial. El teulat de la cabana es una zona
cimentada plana, duns 35 m2 els quals saprofiten per arreplegar laigua de la pluja, que aquesta aigua.
Hi ha una zona de pícnic propera a la cabana, dins la zona boscosa i pertanyent a la finca.
La finca es ideal, perquè els nens hi juguin i corrin, davant la cabana hi muntin les seves tendes de campanya i visquin
moments inoblidables, és ideal també per descansar, per desconnectar de les grans multituds de persones i sorolls, per
relaxar-se, llegir, estudiar, meditar, escriure, trobar-se amb els amics, fer algun dinaret o esmorzaret, passejar els gossos, en
un entorn natural i tranquil, on el cant dels ocellets fa molt més agradable lestada.
La finca és de molt fácil accés, shi pot accedir amb qualsevol tipus de vehicle.
A una horeta de Barcelona, ja que la finca es a pocs kilòmetres de la sortida de lAP2 sortida de lAlbi, propera a Tarragona, uns
40 minuts, per tant també a uns 40 minuts de la platja, cambrils//Salou.
Preu 350 e mensuals, inclàs el dret a utilitzar, plantar, cultivar, sembrar, la part conreable de la finca.
Hi hauria la possibilitat també de llogar, sempre que no ho estigui, per a caps de setmanes, setmanes, etc etc
Informació i visites sense cap tipus de compromís.

