
REF. LFMA311

3 500 000 € Herrgård - Till salu
500 m2 lyxfastighet belägen i Reserva Rotana Private Golf & Wine Resort
Spanien »  Mallorca »  Östra Mallorca »  

5
Sovrum  

7
Badrum  

500m²
Planlösning  

17.000m²
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 5-sovrumshus nära Manacor, beläget på en stor
tomt på en golf resort. Lyxfastighet med pool, mogen
trädgård och fantastisk utsikt

Denna oerhört vackra lyxfastighet till salu befinner sig inom Reserva Rotana Private
Golf & Wine Resort belägen på Östra Mallorca, bara några kilometer utanför Manacor.

Med en tomt om 17 000 m2 och en boyta om 500 m2, erbjuder villan fem sovrum och 7
badrum.

I den vackra trädgården finns en stor pool med poolhus, mogen trädgård och
fantastisk utsikt över dalen. Här njuter man även av de många tjänster som erbjuds
av denna Resort, såsom trädgårdsarbete och poolservice, catering och en 9-håls
golfbana som står till förfogande utan kostnad.

Klicka här för att se fler lanthus till salu i Mallorca

lucasfox.se/go/lfma311

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering
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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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