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Preu a consultar Masia - Venut/uda
Masia de 15 dormitoris en venda a Ferreries, Menorca
Espanya »  Menorca »  Ferreries »  07750

15
Dormitoris  

10
Cambres de bany  

1.140m²
Plànol  

1.200.000m²
Dimensions del terreny
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Finca rural única a Menorca amb una parcel·la gran de
més de 120 hectàrees de paisatges pintorescos amb
privacitat i seguretat absoluta. Més de 1.000 m²
d&#39;espai residencial i una explotació eqüestre
menorquina de raça pura

Aquesta finca rural esplèndida en venda es troba a prop de la localitat de Ferreries, al
centre de l'illa de Menorca. 
La propietat té una explotació eqüestre i instal·lacions esportives per a la cria i
formació. 
La propietat, que s'accedeix des d'una carretera privada, està envoltada per 120
hectàrees de paisatges amb un rierol, diversos pous i molt terreny per a cultius i
pastures, amb la màxima privacitat i seguretat. 
Ha 9 edificis a la propietat, entre elles una residència principal de 600 m², construïda
en un estil menorquí tradicional. Distribuïda en 2 plantes, aquest edifici ofereix 6
dormitoris dobles i 4 banys amb un saló / menjador enorme i una biblioteca. 
La casa de convidats ha estat renovada recentment i ofereix 3 dormitoris dobles, 2
cambres de bany, una cuina petita i un bar. 
També hi ha una casa d'estiu moderna que es fa servir com a zona de barbacoa amb
una cuina espaiosa, un menjador i diversos vestidors. 
A la part posterior de la residència principal hi ha la sala de jocs, que consta d'un
edifici multiusos de 150 m² que es troba prop de l'allotjament del servei, un edicio de
180 m² amb 3 dormitoris dobles (un amb bany privat) i un altre bany. 
Els altres edificis inclouen un bar, amagat en un racó privat amb vistes
impressionants, un garatge i un heliport. 
Les instal·lacions esportives inclouen estables professionals amb 18 quadres Rower
& rub, un vestidor, una sala de trofeus, 1 guadarnés i 2 picadors. També hi ha un
magatzem de 500 m². 
La finca proporciona moltes possibilitats i seria ideal com a residència familiar
exclusiva o fins i tot com a hotel boutique. Així mateix ofereix possibilitats
interessants per a un camp de golf únic, un camp de polo o qualsevol altra activitat
eqüestre, a més de ser un entorn espectacular per a esdeveniments públics i privats.

lucasfox.cat/go/lfsme18

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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