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DESCRIPCIÓ

Encantadora finca rústica en explotació de gairebé
200.000 m², amb casa de camp i diverses edificacions a
menys de 3 km de Ciutadella, Menorca
La finca compta amb diverses edificacions que sumen una total de 600 m² construïts
sobre una parcel·la amb explotació agrícola-turística de gairebé 200.000 m² molt
propera a les Cales verges i al centre de Ciutadella.
La casa principal, reformada a l'estil rústic menorquí, de 260 m² construïts, es
distribueix en tres plantes. A la planta baixa, un bonic rebedor condueix fins al salómenjador amb llar de foc i cuina independent, molt lluminosa. A més compta amb
saló-estar amb xemeneia i bany amb banyera. Ja a primera planta trobem dues sales
comunicades entre si amb el dormitori principal amb xemeneia, un segon dormitori
doble amb sortida a terrassa, a més d´un bany. A la segona planta s'ubiquen tres
dormitoris dobles que comparteixen un bany. Tots els dormitoris amb vistes clares al
camp.

lucasfox.cat/go/men31746
Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Traster, Saló gourmet, Renovat,
Llicència turística, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada

La finca compta amb diverses edificacions, una destinada a menjador amb barbacoa,
una preciosa boyera amb dos dormitoris amb bany propi, magatzem-garatge, casa de
pedra a reformar, cases de fusta, estables, i instal·lacions agrícoles.
Sens dubte una meravellosa finca en un entorn únic, que ens submergeix al camp
menorquí i protecció del medi ambient, excel·lent com a forma de vida d'explotació
agrícola-turística.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació, o concertar una visita.
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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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