REF. SVA35588

2.700.000 € Cortijo - En venda

Cortijo de 8 dormitoris amb 13,000m² de jardí en venda a Sevilla, Espanya
Espanya » Sevilla » 41010
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Dormitoris
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Dimensions del terreny

Jardí

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

Preciós Mas del Segle XVIII, perfectament conservat i
moltes possibilitats en venda a la Cornisa dels Alcores,
Carmona, Sevilla. Espanya
Mas del segle XVIII en un dels punts més alts de la cornisa dels Alcores, a Carmona
amb 37 hectàrees en unes de les terres més riques de la província de Sevilla.
Ubicat a 5 minuts de la ciutat històrica de Carmona ia 30 minuts de Sevilla capital,
trobem aquest preciós mas perfectament conservat i actualitzat amb una planta de
1.400m² destinats a la residència principal amb 5 dormitoris, pavellons i estades
perfectament separades i condicionades per a la celebració d´esdeveniments, més
una àmplia casa del guarda de 3 dormitoris.
La residència principal consta de dues plantes amb dues entrades independents. A la
primera planta hi trobem un singular porxo amb arcs que dóna al verd jardí amb la
gran piscina, un ampli saló amb xemeneia i cuina, dues habitacions i dos banys. La
segona planta té una terrassa privada com a entrada, un saló amb cuina, dues
habitacions i un bany. A la típica torre mirador hi ha una altra habitació amb cambra
de bany.
La propietat gaudeix de més de 13.000 m² de jardins molt verds i arbrats al voltant de
la casa amb piscina, gespa, pati empedrat i d'albero, un preciós estany de nenúfars,
antiga plaça de palpentes rehabilitada i zona per a cavalls.
Per a les celebracions, consta de dos pavellons: un pavelló principal amb capacitat
per a 260 comensals. Aquest magnífic saló amb elevat sostre a dues aigües té grans
portes de vidre que permeten una obertura total i connecta amb part de la terrassa
principal on podreu gaudir d'un bonic estany ple de nenúfars. ell altre pavelló central,
amb capacitat per a 100 comensals, té connexió amb el pati central empedrat ia la
terrassa enjardinada. També hi ha vinculada un preciós i acollidor saló privat amb
gran xemeneia i accés tant al pati com a la terrassa enjardinada centrals.
La finca té 37 hectàrees de camp, 4 hectàrees de les quals estan ocupades amb la
instal·lació d'una planta d'energia fotovoltaica. Es tracta d'una terra de labor de
magnífica qualitat on antany hi va haver un oliverar i hort de tarongers, que
actualment no estan en explotació agrícola. La propietat compta amb 6 pous privats i
legalitzats que permeten posar en rendibilitat aquesta màgnífica finca.
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lucasfox.cat/go/sva35588
Piscina, Jardí, Sostres alts, Llum natural,
Aparcament, Vistes, S'accepten mascotes ,
Pou, Llar de foc, Exterior, Entrada de servei,
Barbacoa, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Poseu-vos en contacte amb l'equip Lucas Fox Sevilla per obtenir més informació o
concertar una cita.

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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