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Grunnleggende informasjon
Kommune

Rom

Bad

Svømmebasseng

Hestestaller

Parking

71 m2 + 91 m2

4078 m2

Muro

21

22

14 * 14 m

Pris

Bygget område

4.900.000€

1450 m2 

Bakke

Avstand flyplass

63.000 m2

61 km

Avstand Playa de Muro

Hotell- og restaurantlisens

5 km

Ja
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Tegninger
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Bilder
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Eiendommens historie
Fra 1977 til  i  dag har eiendommen vært brukt som hotell,  med
konsesjoner for 30 turistsenger og restaurant. Siden 2020, i
samsvar med gjeldende lokal byplanlovgivning, er det ikke
mulig å få nye hotell lisenser på Mallorca.

Type eiendom: Gården er offisielt  oppført som "Historisk gård",
den består av tre jordstykker. Hovedbygningene ligger på den
større tomten. De to andre områdene er uavhengige (med
mulighet for å bli  utnyttet uavhengig).  En av tomtene på
4000m2 brukes i  dag som parkering.

Hovedtilbygget rommer en sentral bygning fra slutten av 1700-
tallet,  hage, 4 blokker med 24 rom, vaskerom, stall  og lager.
Resten av gården er mye eldre, og teller blant levningene med
verdifulle forhistoriske vitnesbyrd i  form av talayoter og andre
strukturer. I  henhold til  gjeldende byforskrifter på øya er det
ikke mulig å bygge noen annen struktur.

Mot slutten av 1700-tallet ble den nåværende hovedbygningen
til  godset oppført. I  en lang periode ble Predio Son Serra-
gården drevet av nonner som brukte den som skole for huslige
oppgaver som veving, sying eller matlaging. De fastboende
nonnene bebodde innhegningen på en selvforsynt måte og
støttet av befolkningen i  form av donasjoner.

Siden 1978 har gården blitt brukt som en mallorcansk matrestaurant
dedikert hovedsakelig til gruppeturer samt et privat hjem.
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De første store renoveringene ble utført i  1984. Det 13x13m
kvadratiske svømmebassenget og serien med bungalower for
gjester, de nåværende villaene, ble bygget på det originale fortauet.

I 2008 ble herregården og rommene utstyrt med sentralvarme og
klimaanlegg som en del av omfattende
moderniseringsrenoveringer. I  2010 ble det gjennomført en
totalreform av rommene og redesign av badene. I  2013 ble
resepsjonen og baren pusset opp. Det elektriske anlegget ble
totalfornyet i  2014. Og i  2015 ble takene på alle bygningene skiftet
og renovert.

Mellom 2018 og 2020 er rørleggeranlegget totalrenovert,  inkludert
montering av solcellepaneler for varmtvann i  alle bygg. I  år 2000
ble den installert i  en dieseltankkjele for å forsyne den mulige
mangelen på solenergi.
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Plassering
Ideell  og strategisk beliggenhet nord på øya Mallorca.
Eiendommen okkuperer et stort område på 63.000
kvadratmeter utstyrt med en 50.000m2 hage med seksti
palmetrær, samt frukttrær og andre avlinger. En av dens
styrker er tilstedeværelsen 8 km fra en av de største og mest
paradisiske strendene på øya, Playa de Muro.
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Forbindelser
Gitt sin avstand fra det nærmeste urbane sentrum Can Picadfort, oppnår
eiendommen nærhet til alle typer tjenester og samtidig isolasjonen som gir
den dens verdsatte ro. Denne befolkningen, på nesten 8000 innbyggere, har
alle slags tjenester i tillegg til offentlig transport som forbinder den med
resten av øya. Nærmere bestemt har den forbindelser med flyplassen og
hovedhavnene på øya. Hovedpunktet av turistinteresse kan ligge i det
nordlige området, nærmere bestemt i Playa de Muro, som ligger 8 km unna,
og omgivelsene, et område med kjent turistkonsentrasjon i mange år.
Hoteller, kjøpesentre, restauranter, sportsklubber og andre fritidstilbud er
tilgjengelige for besøkende hele året.
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Tabla con distancias
Palma flyplass

Fergehavnen på Menorca

65 km

16 km

Can Picafort Beach

Sa Pobla jernbanestasjon

5 km

11 km

Havn i Alcúdia

Lluc kloster

15 km

38 km

Busstasjon i Muro

Puerto de Pollenca

7 km

23 km

Alcanada golfklubb

Naturparken sꞋAlbufera de
Mallorca

17 km

8 km

Motorvei

Wall jernbanestasjon

12 km

10 km
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Hovedhuset
Den består av to etasjer, to innganger, den viktigste i form av en enkelt
arkade, to stuer, et kjøkken, et vaskerom, en innvendig og utvendig bod, en
terrasse ved inngangen og en bakterrasse, samt et bad. Orienteringen av
bygget er sørvest. Vannforsyningen til hele gården skjer gjennom
brønnvann.

To salonger og en resepsjon med bar. Tidligere
85m2 stue med peis og gammel kiste og en annen
75m2 stue som i dag fungerer som restaurant
spisestue, utstyrt med et sett med bord og stoler.
Kjøkken: 25m2. Komplett utstyr typisk for et
industrikjøkken.
Lager: Utfører lagringsfunksjonene til hotellets
egne matvarer.
Den har også en kjeller.
Gjestetoaletter: kvinner og menn totalt 25m2

Hovedhuset på 350m2 er fra slutten av 1600-tallet.Først
anlegg
265 m2
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Privat personlig kontor
Og privat hjem. Den har 4
mellomrom: stue 25m2, soverom
15m2, bad 15m2, kontor 25m2 og
terrasse 25m2).

Det brukes som:Sekund
anlegg
85 m2
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Blokker med rom (bungalow)
Settet med rom er fordelt på fire blokker for totalt  20. Av disse
er det:  11  dobbeltrom, 5 tremannsrom og 4 familierom.

Romutstyr :  Alle rom har oppvarming og klimaanlegg og eget
bad og stor garderobe. Internett-tilkobling. Alle rommene har
en privat terrasse med et komplett sett med bord og stoler, som
hver har en uavhengig direkte utgang til  hagen.
Bygget i  årene 1984 - 1992.
Den siste blokken ble bygget i  1999.
Det er gjort endringer-reformer i  årene 2012 - 2019.
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SVØMMEBA
SSENG
225 M2

Utendørs. 225 m2. Utstyrt med renser.
1,5 m dyp. Bygget i  1984. Reformert i
2022

VERFT Den består av seksti  store palmetrær
samt frukttrær og ulike avlinger.

KLESVASK Det er et rom på 35m2
med hyller, vaskemaskin, 
tørketrommel og jern.

LAGER En på 36m2 og en annen på 15m2.
Inneholder kjøleskap, frysere
hyller.

BLOKK FRA
HESTER

To bygninger på 71m2 og 91m2,
kan romme opptil  10 hester
Total.  Den har en bod dyrefôr og annet
plass til  rigging hesteridning. 
Bygget i  1982.
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Arkeologiske funn
Predio Son Serra eiendom huser restene av et
bemerkelsesverdig forhistorisk sted. Det er en landsby fra den
talaiotiske perioden med to talayoter i  en utmerket
bevaringstilstand. Rester av andre konstruksjoner med mer
kompleks identifikasjon, men som tilsvarer gamle hus er også
bevart.

Eksistensen av disse forekomstene har vært kjent på gården i
lang tid. I  2015 startet et arkeologisk forskningsprosjekt. Et
fremragende team av arkeologer laget den første detaljerte
planen over settet med levninger som er bevart på
eiendommen. Samtidig startet de første arkeologiske
undersøkelsene og letingene. De påfølgende utgravningene har
resultert i  innhenting av data om menneskelig okkupasjon av
stedet, data som stammer fra den talaiotiske perioden (ca.
1000-550 ANE) til  romertiden med noe mindre okkupasjon i
middelalderen. Blant materialene som er funnet er fragmenter
av amforer og servise fra Magna Grecia, den italienske halvøya,
kysten av den iberiske halvøy, Nord-Afrika og spesielt  øya
Ibiza. Det er også funnet keramikk laget i  lokale verksteder.

Arkeologer har fremhevet faktumet med den utmerkede
bevaringen av disse restene. Restaureringen av veggene til  to
talayoter har begynt. Når det gjelder Son Serra-eiendommen,
har disse bygningene det særegne ved å ha en kvadratisk
planløsning, en egenskap som, selv om den ikke er unik, ikke er
den vanligste, siden de med en sirkulær planløsning dominerer.
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Energiforbruk

Elektrisitet -  32 000 kWh i 2021 med hotelldrift  i  6 måneder
og personlig bolig hele året
Diesel – 2400 l  i  2021 med hotelldrift  i  6 måneder

Gjennomsnittlig FORBRUK av eiendommen i  2021 med
hotelldrift  i  6 måneder og personlig bolig hele året.

 

Skatter

 Vare- og eiendomsskatt 1430 euro per år 
Søppel (hotellaktivitet)  1800 euro per år

De obligatoriske avgiftene som påvirkes av eiendommen
inkluderer:

 



 


