
VENUT/UDA

REF. MEN1585

1.499.000 € Masia - Venut/uda
Masia de 5 dormitoris en venda a Maó, Menorca
Espanya »  Menorca »  Maó »  07003

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

533m²
Plànol  

250.000m²
Dimensions del terreny

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.cat C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Impecable casa rural restaurada amb 5 dormitoris (2 amb
bany privat), 3 banys, piscina, jardí, zona de barbacoa i
estables en un recinte de 25 hectàrees prop de Maó.

Enclavada al final d'un camí rural, aquesta elegant masia del segle XVIII en venda a
Menorca ho té tot. Situada a 25 hectàrees de terrenys menorquins, a poca distància
amb cotxe de Maó, però prou allunyada com per gaudir de la tranquil·litat i solitud de
la natura que ofereix la zona. Des del moment en què entra a la propietat, pujant per
l'entrada de grava, aquesta propietat molt ben conservada destaca pels seus camps
verds, boscos i estables. 
La propietat consta de 5 dormitoris grans, 3 cambres de bany (2 amb banys privats),
una cuina de planta oberta i el menjador de 90 m² més magnífic, ideal per entretenir
convidats. Aquesta sala per si sola mesura 90 m², antigament era una sala
d'alimentació de bestiar, i ha estat restaurada i conserva les antigues bigues de roure
i les menjadores com detalls reminiscents de l'antiga granja. 
El menjador dóna a una terrassa amb piscina, barbacoa coberta, bar i un jardí de baix
manteniment. Al fons de la propietat es troben els estables i el gran safareig. La
propietat compta amb accés a la xarxa elèctrica i dret a un pou. És sens dubte una
fabulosa oportunitat per viure durant tot l'any o durant les llargues temporades
d'estiu, amb platges verges a només 10 minuts amb cotxe de distància.

lucasfox.cat/go/men1585

Terrassa, Piscina, Jardí,
Instal·lacions eqüestres , Llum natural,
Aparcament, Traster, Safareig, Llar de foc,
Barbacoa
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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