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2.700.000 € Cortijo - Te koop

10 Slaapkamer cortijo met 1,000m² Tuin te koop in Sevilla, Spanje
Spanje » Sevilla » 41907
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Contact ons over deze woning
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spanje
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OMSCHRIJVING

15 minuten van het centrum van Sevilla, Andalusische
boerderij van 4 hectare grond, 1400 m², grote buitentuin,
2 grote overdekte veranda&#39;s van elk meer dan 150
m², zwembad, boomgaard, buiten- en binnenruimte voor
paarden.
Traditionele hacienda van ongeveer 4 hectare, met een gebouw van 1400 m²
bestaande uit een hoofdboerderij rond een patio met portiek, een grote overdekte
veranda van meer dan 150 m² met uitzicht op de achtertuin met een zwembad en een
barbecue en een waterput, een typische kelder voor feesten , een poortgebouw,
boxen en faciliteiten voor paarden en koetsen en landbouwwerktuigen magazijn,
magazijnen en garage voor meerdere voertuigen.
De boerderij is gerangschikt rond de centrale patio met een prachtig belfort. Het
hoofdhuis heeft twee verdiepingen. De begane grond bestaat uit een grote
woonkamer met een open haard en verschillende kamers, een ruime eetkamer, een
volledig uitgeruste keuken, een woonkamer, een bijkeuken, een schoonmaakruimte
en een serviceruimte met een slaapkamer en een badkamer.
Op de bovenverdieping bevinden zich nog 5 slaapkamers met ingebouwde kasten,
een daarvan is momenteel een kantoor en nog eens twee badkamers. De master
slaapkamer heeft een interieur woonkamer met open haard, kleedkamer en
badkamer. Dit huis onderscheidt zich door de breedte van de kamers, de hoge
plafonds, de adellijke traditionele materialen, het natuurlijke licht en het behoud en
de faciliteiten van het hele huis die in perfecte staat zijn om ervan te leven en ervan
te genieten.
Het bijgebouw met twee verdiepingen dat zowel van binnenuit als van buitenaf
toegang heeft, is dus volledig onafhankelijk. Het bestaat uit een ruime woonkamer en
een volledig uitgeruste keuken op de begane grond, en 3 slaapkamers en 2
badkamers op de eerste verdieping.
De andere twee zijden van de centrale binnenplaats bestaan uit beuken gewijd aan
veldwerk en paarden.
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Zwembad, Tuin, Paardrij faciliteiten,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Exterior, Chill out area,
Berging, Alarm, Airconditioning
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De buitenruimte bestaat uit een pad en een hoofdtoegangspromenade met
overdekte parkeerplaats, een omheind terrein en een paardenarena, een tuin met
een grasveld en grote bomen, een zwembad en een barbecueplaats, een boomgaard
en een ruimte voor het fokken van dieren en het planten van fruitbomen en een
olijfgaard.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
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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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