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OMSCHRIJVING

Uniek landgoed op Menorca met een groot perceel van
meer dan 120 hectare schilderachtig landschap met
absolute privacy en veiligheid. Meer dan 1.000 m²
woonruimte en een rasechte Menorquin paardenranch

Dit prachtige landgoed te koop is gelegen nabij de stad Ferreries in het centrum van
het eiland Menorca.

De accommodatie heeft een paardenranch en sportfaciliteiten voor het fokken en
onderwijs.

De accommodatie is toegankelijk via een privéweg en wordt omgeven door een
schilderachtig landschap van 120 hectare met een beekje, verschillende waterputten
en voldoende land voor gewassen en weiden, en biedt absolute privacy en veiligheid.

Er zijn 9 gebouwen op het terrein, waaronder een hoofdverblijf van 600 m², gebouwd
in de traditionele Menorquin-stijl. Dit gebouw met 2 verdiepingen heeft 6
tweepersoonsslaapkamers en 4 badkamers met een grote woon- / eetkamer en een
bibliotheek.

Het pension is onlangs gerenoveerd en biedt 3 slaapkamers, 2 badkamers, een kleine
keuken en een bar.

Er is ook een modern poolhouse dat wordt gebruikt als barbecuegebied met een
ruime keuken, een eetkamer en verschillende kleedkamers.

Aan de achterkant van het hoofdverblijf bevindt zich de speelhal die bestaat uit een
multifunctioneel gebouw van 150m² dat zich dicht bij de personeelsruimten bevindt,
een gebouw van 180m² met 3 slaapkamers (1 ensuite) en nog een badkamer.

Andere gebouwen zijn een bar, verborgen in een privé nis met een prachtig uitzicht,
een overdekte garage en een helihaven.

Tot de sportfaciliteiten behoren professionele paardenstallen met 18 Röwer & Rüb-
stallen, een kleedkamer, een trofeeënruimte, een zadelkamer en 2 rij-arena's. Er is
ook een winkelhuis van 500 m².

lucasfox.co.nl/go/lfsme18

Zwembad, Tuin, Parkeerplaats
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Het landgoed biedt veel mogelijkheden en zou ideaal zijn voor een exclusieve
gezinswoning of zelfs een boetiekhotel. Het biedt ook aantrekkelijke mogelijkheden
voor een unieke golfbaan, een polo-arena of een ander op paarden gericht bedrijf,
maar ook als een spectaculaire omgeving voor openbare en privé-evenementen.

Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.

REF. LFSME18

Prijs op aanvraag Landhuis - Verkocht
15 Slaapkamer landhuis te koop in Ferreries, Menorca
Spanje »  Menorca »  Ferreries »  07750

15
Slaapkamers  

10
Badkamers  

1.140m²
Plattegrond  

1.200.000m²
Perceeloppervlakte

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.co.nl C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:menorca@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl

	Uniek landgoed op Menorca met een groot perceel van meer dan 120 hectare schilderachtig landschap met absolute privacy en veiligheid. Meer dan 1.000 m² woonruimte en een rasechte Menorquin paardenranch

