
SÅLD

REF. MEN15868

7 500 000 € Herrgård - Såld
Herrgård med 10 Sovrum till salu i Mercadal, Menorca
Spanien »  Menorca »  Es Mercadal »  07740

10
Sovrum  

10
Badrum  

1.500m²
Planlösning  

1.183.000m²
Totalyta

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.se C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Magnifik rustik fastighet för totalrenovering med 118
hektar mark och direkt tillgång till havet, till salu i Es
Mercadal.

Rustik fastighet för totalrenovering består av flera byggnader och mäter totalt 1,500
m². Fastigheten ligger på en tomt på 118,35 hektar, i det privilegierade området Es
Mercadal omgivet av vegetation och med direkt tillgång till havet.

Fastigheten erbjuder ett huvud, menorcan stil hus och flera angränsande byggnader.
Det har också en privat väg som leder till en underbar oförstörd strand, där det finns
ett 90 m² hus med kök, vardagsrum, sovrum och struktur för att lagra en liten båt. Det
har el och en telefonanslutning.

Huvudbyggnaden mäter 130 m² och fördelas över 2 våningar. Bottenvåningen har 2
sovrum och ett tvättstuga med tillgång till utsidan. På övre våningen finns
vardagsrum, kök, 3 dubbelrum och ett badrum. Denna våning består av högt i tak med
träbjälkar och sandstensväggar.

Bifogat till huvudhuset är 160 m² 2 våningar bondgård. Nedre våningen har en hall,
vardagsrum, kök, 4 sovrum och ett badrum. Övre våningen är en vind och erbjuder 3
separata utrymmen som kan omvandlas till sovrum. Det finns ett lager bifogat
huvudbyggnaden.

Andra byggnader inkluderar: en oberoende 180m² annex med ett stort öppet rum med
högt i tak och ett lutande tak, perfekt för att omvandlas till ett lofthus och ett 40 m²
garage. Det finns också ett lager, ladugårdar och stall (415 m²), halvförstörda
ladugårdar (290 m²), 2 fjäderfähoppar och ett andra lager.

Ett utmärkt tillfälle för investerare eller för alla som vill njuta av denna unika
egendom på ett privilegierat läge med direkt tillgång till stranden. Kontakta oss för
att begära mer information.

lucasfox.se/go/men15868

Strand, Havsutsikt, Trädgård,
Garagem privada, I behov av renovering
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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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