REF. SVA29388

995.000 € Cortijo - En venda

Cortijo de 6 dormitoris en venda a Sevilla, Espanya
Espanya » Sevilla » 41620
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Hisenda de 6 dormitoris, en venda en perfectes
condicions a Marchena, Sevilla.
Aquesta casa de dues plantes està envoltada de 9 hectàrees d'oliverar en ple
rendiment i amb subvenció agrícola, així com de 2 hectàrees enjardinades i barrades.
La propietat va fer una rehabilitació total de l'habitatge el 2006, en la qual es va
mantenir l'estil propi de les hisendes andaluses i es van incorporar totes les
comoditats de l'segueixo XXI.
Amb 613 m² construïts, l'immoble gaudeix de sòls de fang antic, una enorme llar de
foc, portes antigues en totes les habitacions, bons armaris, grans finestres, sostres
alts amb bigues vistes, diversos patis, un arbrat jardí i una piscina en alçada.
La finca té un pou privat d'aigua, a més d'un dipòsit amb capacitat per a fins a 10.000
litres d'aigua.
Poseu-vos en contacte amb l'equip de Lucas Fox Sevilla per obtenir més informació o
concertar una visita.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espanya

lucasfox.cat/go/sva29388
Terrassa, Piscina, Jardí, Sostres alts,
Parquet, Llum natural, Vistes, Vestidor,
Traster, S'accepten mascotes , Pou,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat
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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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