REF. MEN22206

9.000.000 € Masia - En venda

Propietat en camp de golf de 7 dormitoris amb 1,000m² de jardí en venda a
Mercadal
Espanya » Menorca » Es Mercadal » 07730
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4,315,000m²
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1,000m²
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Edificats

Dimensions del terreny

Terrassa

Jardí

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 971 484 121

menorca@lucasfox.es

lucasfox.cat

C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Magnífica finca rústica amb diverses edificacions, piscina
i llicència turística en venda a Es Mercadal.
La finca compta amb una casa restaurada d'estil colonial anglès d'uns 900 m²
construïts, una altra casa auxiliar sense reformar de 162 m², una caseta de 92 m²,
diversos edificis agrícoles de 446 m² i una capella de 82 m². El terreny ocupa un total
de 400 hectàrees, situat a la zona nord de l'illa, envoltada de boscos i amb vistes a la
mar.
La casa principal està dividida en 3 plantes i es pot accedir a la planta baixa i primera
per una impressionant escala exterior. La planta baixa està destinada a porxos,
garatge i magatzems.
A la primera planta hi ha la cuina, una sala d'estar amb uns còmodes sofàs, una salamenjador, 3 dormitoris dobles i un bany.

lucasfox.cat/go/men22206
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Instal·lacions eqüestres ,
Llum natural, Paviments hidràulics,
Sostres alts, Aparcament, Aire condicionat,
Barbacoa, Cuina equipada, Exterior,
Llar de foc, Renovat, Safareig, Traster,
Vistes

A la segona planta hi ha una altra sala d'estar acompanyada d'una petita xemeneia i
un piano clàssic d'època, 4 dormitoris dobles, un bany i un lavabo.
Sortint de la casa principal, davant trobem una preciosa església catalogada
envoltada de palmeres, una zona de jardins i piscina de 81 metres per poder
descansar i gaudir de l'paratge natural amb vistes a la mar. Allunyada de la casa
principal, trobarem una segona casa sense restaurar que també pertany a la finca, a
més de diferents edificacions agràries destinades a bouers i estables.
La finca compta amb llicència turística.
Un lloc idíl·lic per connectar amb la natura i passar les vacances.
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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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