
PROPIETAT EN EXCLUSIVA

REF. MEN26521

2.000.000 € Casa / Vil·la - En venda - Propietat en exclusiva
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Ciutadella, Menorca
Espanya »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07769

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

310m²
Plànol  

1.600m²
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

Villa amb jardí i piscina i amb espectaculars vistes a la
mar, en venda a Cala&#39;n Blanes, Ciutadella de
Menorca.

Vila de 310m² construïts amb un disseny mediterrani situada sobre una parcel·la de
1.600 m² ubicada a primera línia de mar a la zona més residencial de la urbanització
de Cala'n Blanes de Ciutadella.

L'habitatge ocupa uns 250 m² en una única i còmoda planta, a més d'una torrassa a la
planta superior.

A través d´un preciós pòrtic d´entrada, arribem a una gran terrassa coberta,
orientada al sud i amb unes increïbles vistes panoràmiques de la badia i el mar. Un
cop dins, una galeria coberta al voltant d'un pati central ens condueix a un gran saló
amb xemeneia amb uns amplis finestrals que omplen l'espai de llum i que ofereixen
sortida a la terrassa coberta i vistes al mar. En aquesta zona també se situen el
menjador i la zona de la cuina i rebost.

A la zona oposada de la casa, trobem la zona dels dormitoris, tots ells de bona mida i
ben equipats. En total, l'habitatge compta amb sis dormitoris dobles i cinc banys,
inclòs el dormitori situat a la torrassa. Tot l'habitatge es presenta decorat amb un
magnífic gust

A la zona exterior, hi ha una exquisida zona de solàrium flanquejada per columnes,
així com un porxo, la barbacoa coberta i una piscina de 200 m² de mirall, envoltada
per una acurada i variada vegetació de plantes i palmeres. L´exterior es convertirà en
el racó perfecte per relaxar-se i gaudir d´un ambient íntim i refrescant,
autènticament mediterrani. A més compta amb un edifici independent destinat a
garatge. La zona exterior està envoltada d'una vegetació acurada, ideal per refugiar-
se durant els dies més calorosos d'estiu.

Sens dubte un habitatge exclusiu amb meravelloses vistes al mar a la millor ubicació
possible. Ideal per als que somien gaudir Menorca. Poseu-vos en contacte amb
nosaltres per organitzar una visita.

Vila en exclusiva de Lucas Fox.

lucasfox.cat/go/men26521

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa,
Armaris encastats, Aire condicionat
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La informació descrita aquí és merament informativa i se suposa exacta, no obstant,
les dades a dalt referides poden estar subjectes a errors, canvis de preu o
modificacions de condicions sense avís previ.

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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