
REDUCERAT PRIS

REF. ALI28463

6 000 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 11 Sovrum till salu i Alicante ciudad, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante ciudad »  03640

11
Sovrum  

7
Badrum  

9.506m²
Planlösning  

700.000m²
Totalyta

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Imponerande egendom på cirka 70 hektar i Monóvar, bara
35 km från Alicante-Elche flygplats och ett liknande
avstånd från huvudstaden.

Detta hem i medelhavsstil har fördelen att det ligger nära staden Mónovar, så det har
skolor, butiker, restauranger och den fantastiska Alenda Golf Club.

Gården har många potentiella användningsområden, både inom turismområdet, som
hotell eller lantgård, samt ett centrum för firande och banketter. Det kan också
utnyttjas som en jordbruksgård tack vare de 50 hektar mandelträd i ekologisk
produktion som den har. Plantagen har automatisk bevattningsdropp, som levereras
av en egen 41.000 kubikmeter vattenbehållare.

Gården har vatten, el, telefon och uppvärmning, förutom att ha en tennisbana,
fronton court, lekplats, bastu och vinkällare. Det är värt att nämna häststallet, liksom
den stora poolen med omklädningsrum och toaletter, samt det stora garaget.

Det har stora grönområden, liksom ett hus för hyresvärdar och en annan intilliggande
byggnad som består av ett stort oberoende vardagsrum med en uteplats utrustad
med kök, grill och toalett.

Huvudbyggnaden består av två hus tillsammans med ett stort vardagsrum helt
fanerat i trä och med en öppen spis.

Det första av dessa hus erbjuder på första våningen ett kök, skafferi, vardagsrum och
toalett. Den andra våningen består av fyra sovrum och två badrum, och på tredje
våningen finns ytterligare två sovrum och en toalett.

I det andra huset hittar vi på första våningen två sovrum, två badrum, ett annat
vardagsrum, kök och skafferi; och på andra våningen, tre sovrum och två badrum.

Denna egendom är en av de bästa i hela området på grund av dess läge, antalet
hektar som ägnas åt odling och den uppsättning hus och faciliteter som den åtnjuter,
ett utmärkt alternativ för älskare av lantlig lyx och liv i full natur. På samma sätt är
det också ett utmärkt tillfälle som jordbruksföretag, lantgård eller hotell och som
bankett- eller festcenter Om du är intresserad av det, tveka inte att kontakta oss så
hjälper vi dig gärna.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/ali28463

Utsikt över bergen, Swimming pool,
Tennisbana, Garagem privada,
Inrättning med hästridning, Padel-bana,
Naturligt ljus, Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Öppen spis, Lekplats, Larm,
Bibliotek, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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