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DESCRIPCIÓ

Casa preciosa d’estil gòtic en venda a Calatrava, Palma.
Pati renaixentista, jardí i piscina

Magnífica casa noble d’estil gòtic amb pati renaixentista. Fa 1200m  i té un jardí de
400m  amb piscina. Just al centre de Calatrava, al casc antic de Palma. La planta
principal té 5 dormitoris i tres cambres de bany, dues grans sales d’estar i un
menjador enorme, totes les estances estan distribuïdes al voltant del pati gòtic, amb
arcs a la planta baixa i el primer pis. Té una galeria coberta, mirador, que envolta tot
el jardí, que inclou palmeres i una piscina de mida normal. En el mateix pis, hi ha un
apartament independent amb tres dormitoris i dues cambres de bany. La casa inclou
un garatge de dues places grans i necessita reformes. 

lucasfox.cat/go/lfma330

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Aparcament
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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