
REF. MEN31948

2.690.000 € Masia - En venda
Masia en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Alaior, Menorca
Espanya »  Menorca »  Alaior »  07730

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

632m²
Plànol  

500.000m²
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
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DESCRIPCIÓ

Finca rústica amb llicència turística i precioses vistes al
camp en venda a Alaior, Menorca.

Finca rústica de 632 m² construïts en un terreny de 50 hectàrees en un entorn natural
únic, amb magnífiques vistes al camp menorquí i completa privadesa.

L'edifici principal és una típica masia menorquina, amb diversos segles d'antiguitat,
distribuïda en dues plantes. La planta baixa ens rep amb un fantàstic porxo dentrada
i compta amb menjador, cuina amb sortida a la zona exterior amb barbacoa, saló i
tres dormitoris dobles amb bany privat.

La primera planta acull dos dormitoris dobles amb bany privat, un d'ells amb sortida
a una terrassa amb precioses vistes al camp.

A la zona exterior de la casa, hi ha una cuidada zona enjardinada, una terrassa amb
barbacoa, una zona solàrium i la piscina.

La finca compta amb els elements característics de la tipologia del camp menorquí:
bigues de fusta, preciosos sostres de volta i arcs de pedra de marès, forn de pa,
canalons per a la recollida d'aigua, així com una era per trillar el blat i una petita
pedrera d'on al seu dia es van extreure tots els blocs de pedra per construir
l'habitatge. A més està dotada amb un modern i potent generador i plaques solars
ubicades en una construcció annexa amb cambra de bugaderia i planxa.

Una excel·lent finca, ideal per als amants de la tranquil·litat i la privadesa que permet
llogar-la per temporades en comptar amb llicència turística.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar més informació, o per concertar
una visita.

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/men31948

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Llum natural, Aparcament, Traster,
Llicència turística, Cuina equipada,
Barbacoa
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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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	Finca rústica amb llicència turística i precioses vistes al camp en venda a Alaior, Menorca.

