Ref: CM1508 CAN FONT DE MUNTANYA
CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA
HUTG-033000-75

DESCRIPCIÓ
Can Font de Muntanya és un indret de pau i quietud enmig del massís de les Gavarres, situat a la població de Cruïlles al Baix
Empordà. Dins de la ﬁnca de Can Font de Muntanya hi ha dues cases: una que és en la que vivim nosaltres de manera permanent i l’altre
(totalment independent) és la que compartim amb les persones que ens venen a visitar. La casa de lloguer de Can Font de Muntanya és
l’antiga masoveria rehabilitada a habitatge. Consta d’uns 220 metres quadrats construïts i disposa de tots els permisos per llogar i de la
corresponent cèdul·la d’habitabilitat. 4 Habitacions: Habitació Capitoné: Orientada al nord-est. Situada a la planta alta amb terrassa
individual. Capacitat per a 3 persones. Té llar de foc. Formada per un llit king size (190x200) i un sofà llit individual. Acollidor bany
construït amb microciment i amplis miralls. Dutxa i sanitaris separats. Tota l'habitació està calefactada amb radiadors i tovalloler.
L'habitació disposa de tetera, cafetera (amb càpsules Nespresso) i altaveu Bose Bluetooth. Habitació Colibrí: Orientada al sud. Situada a la
planta alta amb gran terrassa individual i fantàstiques vistes. Capacitat per a 4 persones. Permet dormir amb un llit king size, o bé fer-ho
amb dos comodíssims llits individuals. Disposa també d’un sofà llit per a dues persones. Ampli bany amb dues piques sobre una fusteria
blanca amb armaris adossats i un gran mirall frontal. Dutxa i sanitaris separats. Tota l'habitació està calefactada amb radiadors i
tovalloler. L'habitació disposa de tetera, cafetera (amb càpsules Nespresso) i altaveu Bose Bluetooth. Habitació Roca: Orientada al sud.
Situada a la planta baixa amb sortida directa al jardí. Capacitat per a 4 persones. La habitació Roca disposa d’un llit de matrimoni king
size. Disposa també d’un sofà llit per a dues persones. Les piques del bany son d’una antiga pedra i la dutxa i els sanitaris estan
totalment separats. Tota l'habitació està calefactada amb radiadors i tovalloler. L'habitació disposa de tetera, cafetera (amb càpsules
Nespresso) i altaveu Bose Bluetooth. Habitació Massatge/Individual: Orientada al oest. Situada a la planta baixa amb sortida directa al
jardí. Capacitat per a 1 persona. Hem fet una habitació polivalent, la qual utilitzem tant per a fer els tractaments que ens demanen els
nostres clients com per a dormitori individual. L’habitació està equipada amb bany (dutxa) i sanitari, disposa d’un llit individual. Capacitat:
11 persones (màxim 7 adults). Disposem de WIFI a tota la propietat. Piscina compartida per les dues cases. Més informació: Can Font de
Muntanya sorgeix després de 5 anys d'haver-nos traslladat a viure en aquest entorn la nostra família: la Judith, la Gina, en Pol, la Laura i
en Marc. Des del primer moment en que ens van guiar ﬁns aquest entorn varem començar a tonar a donar vida en aquest espai, des d'on
segles anteriors s'hi practicava la pagesia. A poc a poc hem anat creant l'hort ecològic, el corral per les gallines i estem acollint animals
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que els seus propietaris no poden mantenir-los adequadament. Actualment tenim en Xiu (cavall), la Tina i en César (burra i ase) i els dos
ponis. També ens acompanyen en aquesta aventura en Kor i la Kira (dos afectuosos rottveilers), la Duna (beagle líder del grup) i en
Blanquell, la Gigi i la Xispa (gat i gates) que ronden pel seu aire i donen la benvinguda a tots els nostres amics. També dins la ﬁnca hi ha
l'Hèctor, sense el qual seria impossible cuidar l'entorn, els animals i l'hort. I la Pilar, que ens ajuda amb les tasques domèstiques. Tots fem
un gran equip per poder gaudir de l'entorn de Can Font de Muntanya. Disposem d'una zona de piscina la qual comparteixen les dues
cases. Tot i que la piscina està disponible per banyar-se tot l'any, no està climatitzada, i està tractada amb sal per procès osmòtic. La vida
a Can Font de Muntanya transcorre a poc a poc, sense pressa. Vivim com he comentat anteriorment amb totes les comoditats
necessàries, però som totalment autosuﬁcients en la producció d'energia elèctrica, aigua i calefacció. No estem connectats a cap
companyia. L'energia elèctrica la generem mitjançant la captació de l'energia del sol, l'aigua a través de cinc pous centenaris que disposa
la ﬁnca i la calefacció mitjançant la crema de fusta que obtenim de la neteja del bosc. Disposem també d'un generador per si en alguna
ocasió el temps no ens acompanya disposar amb total garantia del subministrament elèctric i d'un dipòsit de gas. Com sabeu els recursos
naturals són escassos, per tant un demanem un ús correcte i eﬁcient de la llum, aigua i calefacció. Tant la natura com nosaltres mateixos
us ho agrairem enormement. També disposem de televisió i connexió a internet. Esperem veure-vos ben aviat a Can Font de Muntanya.
Una abraçada. L'establiment ofereix la possibilitat de late check-out (ﬁns 18:00h) amb un suplement de 75 €HUTG-033000
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Dades generals
Tipus d'immoble: Casa aïllada / Villa
Distància de la platja: 10km
Tipus de piscina: Comuna

m2: 250
m2 parcel·la: 0
Any de construcció:
Vistes: Vistes a muntanya

Característiques
Nombre d'habitacions: 4
Banys amb dutxa: 4
Llits amb lliteres: 0
Tipus de cuina:

Lavabos: 0
Llits de matrimoni: 3
Bressols: 0

Banys amb banyera: 0
Llits individuals: 1
Sofàs llits: 3

Terrassa
Aparcament

Porxo

Armaris encastats
Rentavaixelles
Cafetera
Termo
Barbacoa portàtil
Tumbona

Equipament de cuina
Forn
Nevera
TV
Mobles jardí
Jocs

Altres característiques
Balcó
Jardí
Equipament
Calefacció
Tetera
Microones
Planxa
Wiﬁ gratuït
Mobles de jardí o exterior
Torradora
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Temporada

Preu

Estada mínima

Temporada Baixa 2023
09/01/2023 - 09/01/2023
10/01/2023 - 29/03/2023
30/03/2023 - 30/03/2023
12/10/2023 - 21/12/2023

1.985,00 € / Setmana

Setmana Santa 2023
31/03/2023 - 10/04/2023

2.440,00 € / Setmana

Temporada Primavera 2023
11/04/2023 - 01/06/2023
30/09/2023 - 11/10/2023

1.985,00 € / Setmana

1 Nit
1 Nit

Temporada Mitja 2023
02/06/2023 - 22/06/2023
12/09/2023 - 29/09/2023

1.985,00 € / Setmana

1 Nit
1 Nit

Temporada Alta 2023
23/06/2023 - 23/06/2023
24/06/2023 - 29/06/2023
27/08/2023 - 31/08/2023
01/09/2023 - 01/09/2023
02/09/2023 - 02/09/2023
03/09/2023 - 11/09/2023

2.440,00 € / Setmana

Temporada Plena 2023
30/06/2023 - 30/06/2023
01/07/2023 - 06/07/2023
07/07/2023 - 07/07/2023
08/07/2023 - 13/07/2023
14/07/2023 - 14/07/2023
15/07/2023 - 20/07/2023
21/07/2023 - 21/07/2023
22/07/2023 - 27/07/2023
28/07/2023 - 28/07/2023
29/07/2023 - 03/08/2023
04/08/2023 - 04/08/2023
05/08/2023 - 10/08/2023
11/08/2023 - 11/08/2023
12/08/2023 - 17/08/2023
18/08/2023 - 18/08/2023
19/08/2023 - 24/08/2023
25/08/2023 - 25/08/2023
26/08/2023 - 26/08/2023

3.385,00 € / Setmana

Nadal 2023
22/12/2023 - 31/12/2023
01/01/2024 - 07/01/2024

2.440,00 € / Setmana
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4 Nits
2 Nits
4 Nits
1 Nit
4 Nits

7 Nits
1 Nit
1 Nit
7 Nits
3 Nits
1 Nit
7 Nits
1 Nit
7 Nits
1 Nit
7 Nits
1 Nit
7 Nits
1 Nit
7 Nits
1 Nit
7 Nits
1 Nit
7 Nits
1 Nit
7 Nits
1 Nit
7 Nits
1 Nit
1 Nit
3 Nits

