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1.700.000 € Cortijo - Venut/uda
Cortijo de 12 dormitoris en venda a Sevilla, Espanya
Espanya »  Sevilla »  41860
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DESCRIPCIÓ

Cortijo andalús, finca d'oliveres i devesa de 58,40 Ha i
2.493 m² construïts amb casa principal amb 12 dormitoris,
salons, patis i jardins, naus de celebracions, de
carruatges i eines, boxes i picadors i 2 apartaments en
venda a Gerena, Sevilla.

Lucas Fox presenta aquesta hisenda composta per mas històric que va tenir el seu
origen en una casa de camp tradicional i que després es va transformar en un gran
conjunt d'estil andalús.

S'hi accedeix per un camí privat de la pròpia finca que travessa l'explotació agrícola
de 59 hectàrees. D'aquest terreny, 29 hectàrees són d'oliverar i la resta, una
magnífica devesa d'alzines i sureres que tenen rendibilitat per l'extracció del suro.

Des de la cancel·la, travessem un arc i s'entreveu un gran pati empedrat de labor i
per a l'accés de cavalls, carruatges i tot tipus de vehicles.

Està conformat per diverses construccions, entre elles, un primer cos amb un
apartament a la part superior amb terrassa mirador, casa del guarda, naus labor, de
carruatges. A més, hi ha un segon pati secundari amb 10 boxes i pati picador, diverses
naus d'eines, carruatges i un altre espai diàfan sobre les naus per fer un apartament
amb terrassa.

El segon pati d´alberg té un gran jardí amb accés a la casa principal. En entrar,
trobem un vestíbul amb escala, diversos salons amb xemeneies, porxo amb
orientació sud on es pot albirar la finca, un gran pati renaixentista amb columnes i
galeria. Així mateix, la planta es completa amb quatre dormitoris, fins i tot el
principal, una capella, una cuina i el gran saló-menjador. La planta alta compta amb
un corredor i sis grans dormitoris dobles i triples amb dues cambres de banys i una
gran terrassa.

D'altra banda, es disposa el pati jardí les palmeres i magnífiques buguenvíl·lies del
qual donen un espectacular color a aquest espai. Des d´aquí a través d´un porxo de
fusta, s´accedeix a un gran saló de celebracions d´uns 225 m² més una cuina
industrial i diverses dependències de servei. A la planta superior hi ha un altre gran
saló complet, banys per a home i dona i un colomar que es pot destinar a dormitori
amb mirador.

lucasfox.cat/go/sva35070

Piscina, Jardí, Garatge privat,
Instal·lacions eqüestres , Sostres alts,
Aparcament, Saló gourmet, Llar de foc,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, A renovar

REF. SVA35070

1.700.000 € Cortijo - Venut/uda
Cortijo de 12 dormitoris en venda a Sevilla, Espanya
Espanya »  Sevilla »  41860

12
Dormitoris  

9
Cambres de bany  

758m²
Plànol  

584.030m²
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/sva35070
https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


La finca compta amb quatre pous de subministrament d'aigua, dos en explotació per
a la finca d'oliverar. Aquesta finca està travessada per la riera de les Torres, afluent
del riu Guadiamar, un paisatge natural de la Serra Nord de Sevilla.

Poseu-vos en contacte amb l'equip Lucas Fox Sevilla per conèixer més informació o
agendar 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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