
REF. LFMA463

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Magnifik lantegendom till salu på Mallorca. Belägen på en 125 hektar stor tomt
som erbjuder fantastisk utsikt över natur och berg.
Spanien »  Mallorca »  Sydvästra Mallorca »  

12
Sovrum  

5
Badrum  

3,391m²
Byggyta  

1,480,000m²
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

Denna unika fastighet ligger i Puigpunyent på en ansenlig
tomt som inkluderar tallskog, olivlundar, jordbruksmark
och personalhus. I utmärkt skick och bara en 7-minuters
bilresa från Palma.

Denna imponerande herrgård till salu i Västra Mallorca ligger vid foten av Tramuntana
bergskedjan, belägen på en tomt på 125 hektar inklusive jordbruksmark, tallskogar,
mandel & olivodlingar, har fastigheten magnifik utsikt över den kringliggade
landsbygden. Utöver huvudbostaden, finns flera stugor för servicepersonalen och
annex, vilka av några är i renoveringsbehov. Speciella egenskaper för denna fastighet
inkluderar ett familjekapell, en vattentank med välvt tak, den ursprungliga brunnen
och olivoljepressen samt ett autentiskt vakttorn med anor från medeltiden. Palma
ligger bara en kort bilresa bort.

lucasfox.se/go/lfma463

Terrass, Trädgård, 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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