
PREU REBAIXAT

REF. ALI29818

2.100.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Alicante ciudad
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  

7
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

811m²
Plànol  

3.720.000m²
Dimensions del terreny

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Increïble finca de caça amb 150 anys d&#39;història,
situada al municipi de Monòver.

La Zafra, una finca de caça amb 150 anys d'història, s'assenta sobre una parcel·la de
372 hectàrees que abasta la serra de les Pedriza. La finca destaca per la seva
privacitat i naturalesa salvatge. Inclou diverses rutes de senderisme a la muntanya.
Un dels pics ofereix una vista panoràmica de 360 graus als pobles limítrofs de la
província d'Alacant, i des de dalt de la muntanya es pot veure el mar Mediterrani.

El terreny ofereix diversos tipus de vegetació com pins, oliveres, ametllers i plantes
aromàtiques mediterrànies. El terreny està classificat com a sòl protegit no
urbanitzat. Disposa de dues quotes d'aigua de la comunitat de regants de Percamp,
que s'estimen en 400 metres cúbics per any (ampliable).

Actualment s'utilitza com vedat privat de caça i forma part d'una gran reserva natural
amb una superfície de 750 hectàrees. La reserva també es destina a caça menor.

Té una àmplia casa senyorial al centre d'una finca amb una superfície de 811 metres
quadrats. Aquest lloc és ideal per als que volen trobar-se en un espai privat envoltat
de paisatges i espais oberts. Aquí, la teva imaginació pot ser il·limitada per organitzar
un lloc de plaer, com un hotel rural, un petit estable, una (mini) celler amb veremes
de (Mascatel) raïm moscatell, o qualsevol altra activitat d'oci per a un estil de vida
saludable.

La teulada de l'habitatge ha estat renovat recentment per a un manteniment
adequat. Té una estructura de mur de càrrega de maçoneria que li aporta gran
estabilitat, i els forjats són de bigues de fusta renovades. L'interior presenta un estil
rústic amb materials naturals com fusta i pedra.

L'habitatge principal ofereix múltiples oportunitats de reforma. Actualment, l'edifici
de dues plantes presenta una forma rectangular tancada, amb un pati al mig. Es
divideix en dos espais continus que es comuniquen entre si en dues plantes. Es
compon de set dormitoris, tres banys, dues cuines, un ampli saló amb llar de foc i una
escala que connecta els dos nivells. La segona part de l'habitatge no s'utilitza
actualment, el que ofereix l'oportunitat d'adaptar l'espai a les necessitats de
comprador.

lucasfox.cat/go/ali29818

Vistes a les muntanyes , Jardí, Llum natural,
Llar de foc, Cuina equipada, Barbacoa

REF. ALI29818

2.100.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Alicante ciudad
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  

7
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

811m²
Plànol  

3.720.000m²
Dimensions del terreny

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/ali29818
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


Aquesta excepcional habitatge és perfecta per a algú que busqui un lloc privat i
envoltat de natura verge i muntanyes, a només 30 km d'Alacant, en una regió famosa
per el raïm moscatell i els camps d'ametllers.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o per concertar una visita.

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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	Increïble finca de caça amb 150 anys d&#39;història, situada al municipi de Monòver.

