CASA RURAL NAVARRE EN DORRES
Descripció de les habitacions de la casa

Els hi preguem de no fumar en la casa.

A la planta baixa hi trobarà una sala d'estar i una cuina amb una sortida al jardí. Al
primer pis: 3 habitacions (6 persones), dutxa, vàter i saló de televisió.
Recomanem mitjons o sabatilles per no fer malbé el parquet de les habitacions.
Dormitori A amb dos llits de 90/190
encarada al sud.
Dormitori B amb 1 llit de 90/190 y 1
llit de 80/180.
Dormitori C amb llit de matrimoni de
140/190.
Sala TV d'alta definició amb sofà llit
doble.
Lavabo Dutxa y Vàter.
Sala de estar amb estufa de llenya
(llenya inclosa) i menjador, amb una
sortida al pati.
Cuina americana amb 5 tamborets
totalment equipada
Pati rodejat per un mur de pedres i
tancada per un portal, que mire a ple
sud.
Ocultació de les finestres dels
dormitoris per finestrons.
Calefacció de gas més calefacció elèctrica complementaria a les habitacions.
Aparcament per a 2 cotxes és davant l'entrada, costat nord, però també es pot
aparcar al jardí.

MÉS INFORMACIÓ
La Casa recentment renovada, és
una antiga petita granja de
muntanya típica. Les seves parells
de granit daten del segle 17. La
superfície de la casa és de 99 m²
repartits en dos nivells. Es pot acollir
6 persones (3 dormitoris).
Connexió WiFi gratuïta.
L'entorn és molt tranquil al vell
poble de Dorres. La vista dóna
sobre les muntanyes de la
Cerdanya.

Dormitori C encarada al sud

Antic poble de muntanya, Dorres ha conservat el seu caràcter amb les seves velles
cases de granit. Es troba a una altitud de 1450 m.
Banys romans de Dorres
A partir de la casa rural Navarre un
camí de 400 m permet de anar a peu
als banys d'aigua termal sulfurosa que
estan a 39°C. La font dispensa una
aigua termal que alleuja les afeccions
cutànies, les artrosis i els problemes
respiratoris. Després d'una excursió o
després de l'esquí, els esportistes
venen a fer desaparèixer el seu
cansament contemplant la serra o
escoltant el cant dels ocells.
Activitats de muntanya planifiquen des de la casa rural en un entorn preciós. La Molina i
cinc estacions d'esquí franceses estan situades dins de 20 km. El cotxe es queda a casa,
hi ha moltes excursions que es pot fer a peu.
Les botigues de la ciutat de Puigcerdà (Espanya) són a 7 km. Per a compres
desgravades, Andorra és a 35 km.
La casa rural Navarre in Dorres aplique la nova classificació francesa «Meublé de
Tourisme» 2 estrelles.
Previsions del trànsit : http://www.dirso.fr/viabilitehivernale/CarteRnHospitalet_puymorens.php
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