
REF. MLG36256

1 270 000 € Herrgård - Till salu
Excellent herrgård med 8 Sovrum till salu i East Málaga, Malaga
Spanien »  Malaga »  East Málaga »  29200

8
Sovrum  

7
Badrum  

1.071m²
Planlösning  

21.969m²
Totalyta

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.se Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Helrenoverat lantligt lyxhotell med mer än 500 års
historia till salu i Antequera, Málaga.

Lucas Fox presenterar denna magnifika bondgård i andalusisk stil, med mer än 500
års historia. Dess ägare har renoverat det med högsta kvalitet, samtidigt som den
ursprungliga arkitekturen bevarats. De kom till och med att hitta inuti en guldbyst
från romartiden, som idag finns i Antequera-museet.

Gården ligger på en tomt på cirka 20 000 m², med 400 olivträd. När du kommer till
parkeringsplatsen kan du redan uppskatta den majestätiska Cortijo de las Piletas-
entrén.

Utanför erbjuds en otrolig frid, samt många utrymmen för olika aktiviteter. Å ena
sidan erbjuder det flera relaxområden, till exempel en relaxavdelning, med olika
fruktträd som apelsin- och citronträd. Å andra sidan finns det poolområdet, med sitt
område med solstolar och den enorma poolen. Det finns också en helt öppen byggd
del som skulle kunna renoveras till ett vinterrum, ett spelrum eller en annan privat
lägenhet.

Gården har totalt ca 1000 m² byggt som är fördelat på två våningar. Den består av
totalt nio sovrum, de flesta med eget vardagsrum och åtta av dem med intilliggande
badrum. Dessutom har den tre vardagsrum, två matsalar, två multimediarum och två
fullt utrustade fristående kök.

Den har en lantlig licens, så det skulle vara perfekt för en investerare som vill skapa
ett Bed & Breakfast eller ett lantligt hotell.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mlg36256

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Turistlicens, Skönhets salong,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Lekrum, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Djur vänligt, Chill out plats, Brunn,
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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