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Característiques de la casa 

La casa consta de 3 plantes d´uns 70 metres quadrats cadascuna i 
exterior ajardinat (parcel.la de 450 metres quadrats). 

PLANTA BAIXA (nivell jardí) 
Sala d´estar-sala de jocs 
Vestidor- bany complet 

PRIMERA PLANTA 
Menjador-sala d´estar amb llar de foc 

mailto:calpairot@calpairot.com
mailto:calpairot@calpairot.com


CAL PAIROT                                                                             
 

Cuina 
Bany complet 
Habitació matrimoni 

SEGONA PLANTA 
Sala d´estar 
bany complet 
3 habitacions matrimoni (llits 135 cm i possibilitat de montar-hi llit 
auxiliar). 
1 habitació triple (3 llits 90 cm.) 

EXTERIORS CASA 
Zona de jocs infantils (tobogan, balancí i sorral) 
Zona barbacoa (barbacoa gran, taula i cadires) 
Pèrgola per garantir ombra zona barbacoa 
Jardí al voltant de la casa 
PISCINA: * coberta i climatitzada a l´hivern (aigua i ambient) 
* descoberta a l´estiu. 
EQUIPAMENTS-UTENSILIS 
La casa disposa de: 
CUINA 
Microones 
Forn 
Rentavaixelles 
Rentadora de roba 
Tot l´equipament per a la cuina (plats, gots, coberts, estris per cuinar, 
etc.) 
Cafetera NESPRESSO, cafetera italiana 
Torradora de pa 
Expremedora (sucs) 
Trituradora (turmix) 
Tovallons de paper / estovalles 
Paper de cuina 
Draps de cuina 
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Gel 
Pastilles rentavaixelles 
Sabó rentaplats 
Esponja-fregall 
Vaietes. 
Utensilis de neteja (fregona, escombra, recollidor etc.) 
Post de planxar i planxa vapor. 
Pinces per estendre la roba 

BANYS 
Tovalloles de dutxa i de lavabo 
Sabó per a les mans 
Paper wc 

HABITACIONS 
Tota la roba de llit: llençols, nòrdics, mantes, bànoves etc. 

SALA D´ESTAR (PLANTA BAIXA) 
Nevera petita (per desar aliments per fer barbacoa) 
Jocs sobretaula 
Futbolí 

CANVIADOR- BANY COMPLET (PLANTA BAIXA) 
Tovalloles per a tots per a la piscina 
Secador de cabell 

JARDÍ-PISCINA 
8 hamaques (molt còmodes) 
Iluminació jardí i piscina automàtica quan detecta foscor 
Piscina amb clorador salí (aigua salada) i dispositius de neteja 
automàtica. 
Sistema de rec automàtic per la gespa. 
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                     ***OBSEQUI BENVINGUDA*** 

La família FIGOLS-COMELLAS ens dediquem a l´elaboració d´ 
embotits artesans de qualitat sota la denominació comercial CASA 
FIGOLS, i per tal que els pogueu tastar, us deixem una petita 
degustació de benvinguda a la casa. 

                                          ********* 

SERVEIS 

– calefacció central de gasoil amb termòstats reguladors de 
temperatura en cada planta. 

– 2 tv`s i reproductor de dvd. 

– sala de jocs amb futbolí, mobiliari-jocs infantils i jocs sobretaula. 

– piscina coberta climatitzada (a l´estiu descoberta) 

– vestidor- bany complet- per canviar-se abans i després del bany a la 
piscina. 

– parc infantil exterior- amb sorral, tubogan i balancí. disposem de 
cubells, pales etc. per als mes petits. 

– llenya per a la llar de foc, paper wc, paper cuina, bosses escombraries 
i pastilles rentaplats , tot inclòs en el preu. 

– degustació embotit “casa figols” totalment gratuit. 

– hi ha wifi a la casa. 
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SERVEIS POBLE MONTMAJOR (400 metres de la casa) 

• XARCUTERIA-COMESTIBLES “CASA FIGOLS” (dilluns a dissabte 
de 9-14 i de 17-20) 

• FORN DE PA “VILAREDES” (dilluns a dissabte de 9 a 13:30-
diumenge tancat) 

• BAR RESTAURANT “LA PLAÇA” (dilluns tancat) 

• RESTAURANT “CAFÈ DE DALT” (dimarts tancat) 

• ESTANC MONTSE (dilluns a diumenge de 9 a 14) 

• MUSEU DEL BOLET (dissabte i diumenge matí) 

 

 

 

 

 

MAPA GOOGLE 

Itinerari des de Barcelona 

https://www.google.es/maps/place/Casa+Rural+Cal+Pairot/@42.019129,1.736108,17z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x12a5aeddb9af4eb9:0x1851318018e1efde!2sCasa+Rural+Cal+Pairot!3m1!1s0x12a5aeddb9af4eb9:0x1851318018e1efde?hl=en
https://www.google.es/maps/dir/Barcelona/Casa+Rural+Cal+Pairot,+Calle+De+Sorba,+0+S%2FN,+08612+Montmajor,+Barcelona/@41.7088025,1.6326257,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x12a49816718e30e5:0x44b0fb3d4f47660a!2m2!1d2.1734035!2d41.3850639!1m5!1m1!1s0x1
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