
VENUT/UDA

REF. MEN22085

450.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 4 dormitoris amb 90m² terrassa en venda a Ciudadela, Menorca
Espanya »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07760

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

360m²
Plànol  

100m²
Dimensions del terreny  

90m²
Terrassa

+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

Casa antiga totalment reformada al bell centre de
Ciutadella de Menorca.

La casa de 360 m² construïts està situada en una de les zones més cèntriques i
carismàtiques de l'nucli antic de Ciutadella, a tan sols un parell de minuts de la plaça
des Mercat.

La planta baixa de la casa compta amb una preciosa cuina, seguida de la sala, una
oficina, un bany complet i una preciosa i àmplia sala d'estar amb un bonic boinder
amb vistes al carrer, la zona de lectura perfecta.

A la primera planta hi trobem quatre impressionants i amplis dormitoris amb dos
banys complets, un d'ells privat en un dormitori. També hi ha un safareig amb sortida
a un petit pati.

A la planta superior hi ha una gran terrassa d'uns 90 m² amb possibilitat de ser
edificada.

lucasfox.cat/go/men22085

Terrassa, Parquet, Llum natural, Vistes,
Renovat, Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Balcó, Aire condicionat
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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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	Casa antiga totalment reformada al bell centre de Ciutadella de Menorca.

