
REF. LFMA452

Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda
Casa de camp espectacular a l’oest de Mallorca, amb més de 23 hectàrees de
terreny, pou, estables i terrenys de regadiu ideals per a cultius
Espanya »  Mallorca »  South West Mallorca »  

3,150m²
Edificats  

233,605m²
Dimensions del terreny

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.cat Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Aquesta preciosa propietat està situada en una zona de
bellesa extraordinària, a 12km de Palma. Ideal per
convertir-se en un hotel, granja que promogui
l'ecoturisme o una finca eqüestre

Aquesta magnífica finca en venda a l’oest de Mallorca es troba a l’espectacular zona
d’Esporles, a 15km de Palma i l’aeroport. Ofereix més de 23 hectàrees de terreny,
ideal per a bestiar o la producció de cereals. Disposa d’ametllers, garrofers, hort i
pineda. També té pou que produeix 7000 litres/hora i té el dret d’aigua de la font de
Baster, un cop per setmana.

Els edificis annexos són 15 estables, coberts i magatzems. Espais per a
esdeveniments comercials com concerts, balls, etc.

lucasfox.cat/go/lfma452

Jardí, Piscina, Terrassa, 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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