REF. MLG26681

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu

Excellent Herrgård med 4 Sovrum till salu i Axarquia, Malaga
Spanien » Malaga » Axarquia » 29716
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ÖVERBLICK

Idyllisk lantgård och framgångsrikt prisbelönt företag i
utkanten av ett bergs naturreservat med havsutsikt.
Obefläckat renoverat, lyxigt hus med fängslande utsikt till salu i regionen La Axarquia,
Malaga-provinsen. Den prisbelönta lyxvillauthyrningen ligger på sin egen privata
kulle på nästan 550 meters höjd och har utsikt över Medelhavet och Sierra Tejeda
naturreservat med provinsens högsta topp. Den cirka 2 hektar stora gården har flera
avkopplande områden omgivna av skulpterade trädgårdar, en vingård och oliv- och
mandellundar.
Den traditionella andalusiska cortijo (en framstående gård), känd som Cortijo El
Carligto, går tillbaka mer än 150 år. Den oklanderligt restaurerade bondgården är
sympatisk mot sitt rustika andalusiska ursprung, men uppnår ändå en elegant, tidlös
känsla som är lätt och rymlig. El Carligto har fyra karaktäristiska dubbelrum, två
badrum; sovrummet ansluter till badrummet genom en kort välvd korridor och
erbjuder ett unikt hamam-badkar, balkongterrass och utomhusdusch. Flera lounger
och vardagsrum, ett separat familjebadrum och ett extra gästbadrum kompletterar
interiören.

lucasfox.se/go/mlg26681
Utsikt över bergen, Swimming pool,
Trädgård, Uppvärmd pool, Naturligt ljus,
Vingårdar, Parkering, Chill out plats,
Gourmet lounge, Grillplats,
Luftkonditionering, Öppen spis,
Utrustat kök, Utsikt

Poolområdet är helt enkelt förföriskt. Ett gammalt eukalyptusträd väver över en
intilliggande gräsbevuxen trädgård och cabana, och skuggar sommarkök vid poolen
och själva poolen. Den hisnande utsikten från poolterrassen erbjuder en "världens
bästa" känsla. Inget mindre än spektakulärt; förundras när landet till synes faller bort
innan du går in i dalen och sprider ut för att möta Medelhavet bortom.
Cortijo fungerar som en lyxsemesterbostad och har tilldelats "Bästa lantliga flykt i
Spanien", Conde Nast Gold List 2019-20. Ett helt team av dedikerad personal och
tjänsteleverantörer kan fortsätta att betjäna alla nya ägare. Dessa skulle till exempel
omfatta en fastighetsförvaltare och concierge, trädgårdsmästare och
underhållspersonal, hushållerska, chaufförer, privata kockar och mer. Om den nya
ägaren ville fortsätta att driva hyresverksamheten skulle detta täcka årligt underhåll
och ge ytterligare intäkter.
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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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