
REF. LFMA294

3 000 000 € Herrgård - Till salu
1700-tals herrgård med 85 hektar mark i bergen nära Alaró, Mallorca.
Spanien »  Mallorca »  Centrala Mallorca »  

7
Sovrum  

4
Badrum  

2.200m²
Planlösning  

850.000m²
Totalyta

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.se Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Vackert hus och enorm egendom med vidsträckta
olivträdsodlingar. 2200 m2 fastighet i behov av full
renovering. Unik potential!

Ett klassiskt lanthus till salu beläget i bergen mellan Alaró och Lloseta på Mallorca.
Med 85 hektar mark och olivträdsodlingar.

Detta 1700-talshus omfattar 2200 m2 och befinner sig i en lugn och vacker naturmiljö
med goda vägförbindelser.

Egendomen har el, vatten och en antik oljepress. Fastigheten kommer att behöva
renoveras.

Klicka här för att se fler lanthus till salu i Mallorca.

lucasfox.se/go/lfma294
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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