Casa Rural Cal Sorregana
08612 SORBA (Barcelona)
650.077.514 - 938.246.046
Web: www.calsorregana.com
Correo: calsorregana@gmail.com

Cal Sorregana és una casa rehabilitada per allotjament rural independent. La seva capacitat és de 10 persones.
La casa és adient per passar uns dies tranquils i fer excursions a peu o amb bicicleta. Practicar esports nàutics als pantans de Sant
Pons o la Llosa del Cavall. L ?esquí al Port del Compte, Tuixén i Rasos de Peguera.
Visitar el Museu d?Art del Bolet i el Castell a Montmajor, el Santuari de Queralt , Sant Quirze de Pedret al Berguedà. A l´antic poble
medieval de Cardona es pot trobar el Castell, la muntanya i el museu de sal. El Santuari del Miracle, la Cripta d?Olius, el Pou de Gel,
el museu del ganivet, la Catedral i el museu Diocesà al Solsonès, entre moltes altres coses.
La Casa disposa de cinc habitacions dobles amb la possibilitat de llits supletoris, i quatre banys complets. Una sala d'estar, un
menjador i una cuina totalment equipada. A la planta baixa, hi ha una sala d'oci i un departament amb rentadora, planxa, etc,... En
aquesta mateixa planta, es troba una de les habitacions amb bany, amb millor accés per a cadira de rodes. Tota la casa disposa de
calefacció central i wifi.
També per davant de la casa s'ha rehabilitat el porxo de pedra on hi trobareu un menjador-sala d'estar amb llar de foc, barbacoa i
bany complet.
La casa disposa de piscina, camp de futbol i bàsquet, i parc infantil.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

10

Alquiler:

Completa

Situación:

Aislada

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Balcón, Calefacción, Chimenea, DVD/Video, Sala de juegos, Sala Reuniones, TV en salón, Agroturismo, Aisladas, Aparcamiento, Barbacoa, Con
Piscina, Especial con niños, Jardín, Mobiliario jardín, Parque infantil, Piscina, Zona verde

Cómo llegar
Casa situada al poble de Sorba. Sorba està situat al vèrtex de les comarques del Berguedà, Solsonès i Bages, a 8 Km del nucli urbà
de Cardona. És un poble de cases disperses a banda i banda del riu Aigua d?Ora, enmig de boscos i camps de conreu, on també
s?hi troba l?església romànica amb el Martyriun de Sant Eudald del segle VI.

Tarifas
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Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

---

590 €

Setmana sencera o més a consultar.
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