
RESERVADO

REF. SVA34687

Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda - Reservado
Casa / vil·la de 16 dormitoris amb 15,000m² de jardí en venda a Sevilla, Espanya
Espanya »  Sevilla »  41218

16
Dormitoris  

17
Cambres de bany  

5.000m²
Plànol  

25.000m²
Dimensions del terreny  

15.000m²
Jardí

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

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


DESCRIPCIÓ

Finca senyorial històrica en venda amb mas-hotel de 16
dormitoris, 15.000 m² de jardí a Sevilla, Espanya.

Lucas Fox es complau a presentar aquesta magnífica hisenda històrica.
Originàriament va ser una fortalesa califal de defensa de Sevilla i, posteriorment, un
campament de rereguarda del rei Ferran III, el Sant, durant la conquesta de la ciutat
el 1248. A finals del segle XIII i començaments del XIV va ser propietat de la reina de
Castella , donya María de Molina, el que va donar nom a aquesta edificació. A més, els
amplis i magnífics jardins doten al conjunt d'una bellesa extraordinària, on es pot
gaudir d'un ambient ple d'història, art i natura en plenitud.

El mas gaudeix d'un enorme interès, ja que a més de ser Monument Nacional des de
1978, resulta ser l'únic edifici rural d'aquesta època ben conservat a tot l'entorn de
Sevilla.

El conjunt inclou una sèrie de terrenys i edificacions amb un total de 25.000 m2 de
superfície. El jardí, regat amb aigua de font i sis pous inesgotables, ocupa una
superfície aproximada de 15.000 m², a més d'una zona de piscina i solàrium. El mas
principal compta amb 16 habitacions totes elles amb bals en suite més un conjunt de
salons i estades i d'espais per al servei.

Avui dia s'explota com a hotel i compta amb salons i àrees interiors i exteriors per fer
celebracions i tot tipus d'esdeveniments.

Poseu-vos en contacte amb l'equip Lucas Fox Sevilla per rebre més informació o
concertar una visita.

lucasfox.cat/go/sva34687

A primera línia de mar , Piscina, Jardí,
Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Característiques d'època,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Zona chill-out, Vestidor, Traster, Safareig,
S'accepten mascotes , Pou, Llar de foc,
Exterior, Entrada de servei, Calefacció,
Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals
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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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