
SÅLD

REF. SVA29388

995 000 € Cortijo - Såld
Cortijo med 6 Sovrum till salu i Sevilla, Spanien
Spanien »  Sevilla »  41620

6
Sovrum  

4
Badrum  

613m²
Planlösning  

90.000m²
Totalyta

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.se Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Lantgård med 6 sovrum, till salu i perfekt skick i
Marchena, Sevilla.

Detta hus med två våningar omges av 9 hektar olivlundar i full produktion och med
jordbruksstöd, samt 2 anlagda och inhägnad hektar.

Fastigheten genomgick en totalrenovering av huset under 2006, där stilen av
andalusiska haciendor bibehölls och alla bekvämligheter från 2000-talet
införlivades.

Byggnaden är 613 m² stor och har gamla lergolv, en stor öppen spis, antika dörrar i
alla rum, bra garderober, stora fönster, högt i tak med synliga balkar, flera uteplatser,
en trädbevuxen trädgård och en underbar pool.

Fastigheten har en privat vattenbrunn samt en tank med kapacitet för upp till 10 000
liter vatten.

lucasfox.se/go/sva29388

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
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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	Lantgård med 6 sovrum, till salu i perfekt skick i Marchena, Sevilla.

