
REF. MEN29488

6.400.000 € Masia - En venda
Masia en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Alaior, Menorca
Espanya »  Menorca »  Alaior »  07730

7
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

740m²
Plànol  

800.000m²
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

Un petit paradís de 80 hectàrees amb una superfície
construïda de 740 m² en venda enclavada en un dels
paratges amb més encant i privacitat de Menorca.

Aquesta propietat idíl·lica compta amb una preciosa casa principal de 276 m² erigida
sobre el punt més alt de la finca, des d'on podrà albirar el mar a la distància.
L'habitatge es presenta completament restaurat amb gran cura i primeres qualitats,
respectant el seu esperit original.

Lhabitatge es distribueix en dues plantes. La planta baixa ens ofereix una àmplia
cuina oberta al saló-menjador, una zona de forn, un lavabo i una sala de màquines.
L'altre costat de la casa té tres dormitoris dobles amb vestidor, dos dels quals amb
bany privat.

A la primera planta, trobem el dormitori principal, amb vestidor, bany i terrassa
privada, i tres dormitoris dobles més, un d'ells amb vestidor i els dos últims amb
bany compartit.

A la zona exterior, destaca una espectacular terrassa solàrium amb terra de pedra
marès i amb una preciosa piscina desbordant. A més, compta amb el privilegi d'una
cova natural adaptada com a espai de relax d'estiu, equipat amb cuina, amb
obertures al sostre que aporten llum natural a un racó únic. Tot això es presenta en
un entorn de vegetació autòctona i farcit d'elements etnològics representatius de la
història del camp de Menorca.

A més, la finca disposa d'una boiera de 270 m², una caseta de 25 m² i un magatzem de
22 m².

Entre les seves característiques destaquen els seus alts sostres voltats, els terres de
ciment polit amb sistema de calefacció per terra radiant, amb espais diàfans
perfectes per decorar a gust del client. La casa disposa d´un pou d´aigua propi i
sistema d´energia alternativa

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

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.

lucasfox.cat/go/men29488

Jardí, Piscina, Terrassa, Llum natural,
Exterior, Renovat, Sistema domòtic
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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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	Un petit paradís de 80 hectàrees amb una superfície construïda de 740 m² en venda enclavada en un dels paratges amb més encant i privacitat de Menorca.

