REF. MEN26481

€400,000 Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Maó, Menorca
Espanya » Menorca » Maó » 07702

2
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Edificats
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+34 971 484 121

menorca@lucasfox.es

lucasfox.cat

C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Pis catalogat amb terrassa al centre de Maó, Menorca
Pis de luxe en finca catalogada en ple centre de Maó de 117 m² amb terrassa.
A l'entrada de l'habitatge trobem un rebedor, cuina independent, saló-menjador, dos
dormitoris dobles, un bany i una escala que ens condueix a una terrassa amb vista
sobre la ciutat. L'habitatge destaca per la seva qualitat en els acabats, així com
sostres amb teles pintades a mà, terres de fusta de caoba amb marqueteria en color
blanc al saló menjador, terres de parquet a la resta d'estances, fusteria exterior,
calefacció i aire condicionat .
El eficifio ubicat en una zona elegant de la ciutat compta amb ascensor.

lucasfox.cat/go/men26481
Ascensor, Llum natural, Parquet,
Sostres alts, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior
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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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