
VENUT/UDA

REF. MEN8599

225.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris en venda a Maó, Menorca
Espanya »  Menorca »  Maó »  07703

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

78m²
Plànol

+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

Pis d&#39;obra nova de 2 dormitoris amb acabats
d&#39;alta qualitat situat en una promoció d&#39;obra
nova, a 5 minuts del centre de Maó. El preu inclou plaça
d&#39;aparcament i traster.

Pis de 78 m² d´obra nova situat en edifici sostenible de nova construcció, ubicat a
només 5 minuts a peu del centre de Maó amb tots els seus serveis a l´abast, així com
el port i la platja.

L´habitatge es troba a la part nord-oest de l´edifici i s´ha construït amb materials i
acabats d´alta qualitat, com els preciosos interiors d´estil contemporani il´aire
condicionat.

La distribució consisteix en un espai amb saló-menjador i cuina oberta, així com
eixida a un balcó que dóna a l'avinguda Vives Llul. Disposa de 2 dormitoris (1 doble i 1
individual), tots dos amb bany privat.

El preu inclou una plaça d'aparcament i un traster al mateix edifici. La data de
finalització prevista és per a finals de 2021. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per
a més informació.

lucasfox.cat/go/men8599

Jardí, Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Parquet, Paviments hidràulics, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Calefacció,
Exterior, Finestres de doble vidre , Interior,
Obra nova, Traster, Vestidor, Vistes
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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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	Pis d&#39;obra nova de 2 dormitoris amb acabats d&#39;alta qualitat situat en una promoció d&#39;obra nova, a 5 minuts del centre de Maó. El preu inclou plaça d&#39;aparcament i traster.

