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DESCRIPCIÓ

Magnífica hisenda en venda de 506 hectàrees, amb 31
estances, 26 dormitoris en suite, terreny agrícola de secà,
vedat de caça intensiva d&#39;aus, instal·lacions per a
cavalls, fàcil accés des de 4 aeroports internacionals.

Aquesta hisenda compta amb un total de 506 hectàrees que inclouen un terreny
agrícola de secà amb vedat de caça intensiva d'aus. Està ben comunicat des dels 4
aeroports internacionals propers (Sevilla, Jerez, Gibraltar i Màlaga) i és a poca
distància amb cotxe de diversos centres culturals de les províncies de Sevilla i Cadis.

La finca disposa d'un total de 31 estades, un gimnàs totalment equipat, spa, piscina
interior i exterior, un rostidor estil africà i un celler de vins de Jerez. A l'exterior,
ofereix diverses terrasses, patis privats, jardins i instal·lacions per criar cavalls. Altres
serveis estan repartits pels seus 10 hectàrees enjardinades.

El palau, originalment creat per un príncep àrab, s'ha renovat amb les millors
qualitats, però s'ha conservat l'arquitectura original. El mundialment conegut Pasqua
Ortega s'ha encarregat del seu disseny. Ofereix el següent:

6 dormitoris amb banys privats, decorats amb un estil morisc i situats davant el
pati dels tarongers, a la primavera l'olor de tarongina inunda aquestes estades. La
suite de la torre ofereix una vista de 270 ° a el camp dels voltants.
Restaurant decorat amb un històric estil morisc, amb zona de menjador, terrassa i
pati per gaudir de l'aire lliure.
Antic celler en soterrani d'un dels patis.
Cuina industrial totalment equipada amb seccions de plats freds, plats calents i
secció de postres.
Sales tècniques.

Una altra zona de la hisenda, El Cortijo, ofereix el següent:

5 dormitoris amb banys privats
5 dormitoris amb banys privats, per a joves
6 dormitoris de luxe
Saló amb accés a la porta d'entrada de la zona de dormitoris, a l'restaurant i a
centre de bellesa.
El restaurant de informal té una secció de bar i ofereix la possibilitat de menjar a
l'exterior sota les pèrgoles cobertes de roses al costat de la piscina o al menjador
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Terrassa, Piscina, Jardí, Spa, Jacuzzi,
Gimnàs, Instal·lacions eqüestres ,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Safareig, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

REF. SVA29787

Preu a consultar Edifici - En venda
Edifici de 25 dormitoris en venda a Sevilla, Espanya
Espanya »  Sevilla »  41040

25
Dormitoris  

25
Cambres de bany  

4.000m²
Plànol  

5.060.000m²
Dimensions del terreny

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.cat Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/sva29787
https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


interior amb vistes a l'estany. El restaurant està equipat amb una cuina industrial.
Centre de benestar amb piscina coberta, piscina d'hidromassatge, bany hammam i
sauna, tres sales de tractament, saló de perruqueria i gimnàs.
Zona de recepció
Zona de tir a l'plat
Una sala d'armes
Instal·lacions per a reunions
Oficines que es poden unir per crear un gran saló de reunions.

La plaça de toros original s'ha convertit en una casa d'hostes amb molt d'encant i
privacitat. Disposa de 3 dormitoris amb bany privat, una sala d'estar i la seva pròpia
piscina i jardí.

Disposa d'altres edificis annexos, com la zona eqüestre amb uns bonics estables,
cavallerisses, sala de muntura i magatzem.

La finca compta amb subministrament d'aigua, electricitat, telèfon i connexió a
Internet, així com una estació amb un generador d'energia auxiliar, un sistema
d'osmosi inversa per al tractament de l'aigua i un sistema de dessalació i tractat
d'aigua. A més, inclou tancs d'emmagatzematge d'aigua subterranis, una
infraestructura de 8 quilòmetres amb set estacions de bombament per transportar
l'aigua als tancs d'emmagatzematge amb una capacitat total d'un milió de litres i una
estació de tractament d'aigües residuals.

Compta amb 5 hectàrees de jardins amb un sistema de reg, piscina i fonts i amb zones
amb pèrgoles, zona de barbacoa, horts de taronges, palmeres i oliveres, pista de
tennis i llac.
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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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