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ÖVERBLICK

Fantastiskt lyxgods med 8 sovrum i exklusiva Costa de los
Pinos nära Son Servera. Fastighet med huvudbyggnad och
gästhus och bygglov för ytterligare hus och pool.

Superb egendom i första raden till salu i det exklusiva Costa de los Pinos på
Mallorcas östkust.

Tomten är på ca 6500 m2 och inom denna finns det två separata tomter. Den lägsta
har en yta på 1360 m2 med gott om utrymme att bygga ett hus på upp till 350-400 m2,
och den högsta om ca 5140 m2 hyser det befintliga huset och gästhuset.

Huvudbyggnaden om ca 450 m2 har en stor om 300 m2 terrass med en fantastisk
havsutsikt och grönområde, samt en gårdsplan på 60 m2. Badrum och kök
renoverades under 2009, men båda fastigheter skulle tjäna på en uppfräschning.

Det andra huset har en byggyta på ca 250 m2.

Båda husen har tillsammans en boyta på ca 700 m2 och en totalyta på 1200 m2
inklusive terrasser och verandor.

Den tidigare poolen, som byggdes för ca 40 år sedan inom den skyddade kustlinjen
har rivits och tillstånd har redan beviljats från Consell och Costas för bygget en ny
modern pool i ett sagolikt vackert område mellan huset och havet där man kan njuta
av en underbar utsikt.

lucasfox.se/go/lfma363
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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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