
VERKOCHT

REF. SVA29388

995.000 € Cortijo - Verkocht
6 Slaapkamer cortijo te koop in Sevilla, Spanje
Spanje »  Sevilla »  41620

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

613m²
Plattegrond  

90.000m²
Perceeloppervlakte

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Landhuis met 6 slaapkamers, te koop in perfecte staat in
Marchena, Sevilla.

Dit huis met twee verdiepingen is omgeven door 9 hectare olijfgaarden in volle
productie en met landbouwsubsidie, evenals 2 aangelegde en omheinde hectaren.

Het pand heeft in 2006 een totale renovatie van het huis ondergaan, waarbij de stijl
van de Andalusische haciënda's is behouden en alle gemakken van de 21e eeuw zijn
verwerkt.

Met een bebouwde oppervlakte van 613 m² heeft het pand oude kleivloeren, een
enorme open haard, antieke deuren in alle kamers, goede kasten, grote ramen, hoge
plafonds met zichtbare balken, verschillende patio's, een beboste tuin en een
prachtig zwembad.

De woning heeft een eigen waterput en een tank met een capaciteit van maximaal
10.000 liter water.

lucasfox.co.nl/go/sva29388

Zwembad, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Berging, Barbecue, Balkon,
Airconditioning

REF. SVA29388

995.000 € Cortijo - Verkocht
6 Slaapkamer cortijo te koop in Sevilla, Spanje
Spanje »  Sevilla »  41620

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

613m²
Plattegrond  

90.000m²
Perceeloppervlakte

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.co.nl/go/sva29388
https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


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.
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	Landhuis met 6 slaapkamers, te koop in perfecte staat in Marchena, Sevilla.

