
REF. MEN33142

1.600.000 € Masia - En venda
Masia en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Ciudadela, Menorca
Espanya »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07769

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

246m²
Plànol  

2.570m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Masia amb dos habitatges independents, barbacoa, ampli
jardí, zona de cultiu i piscina en venda a Ciutadella,
Menorca.

Encantadora masia de 246 m² sobre una parcel·la de 2.570 m² a escassos 2
quilòmetres del nucli històric de Ciutadella de Menorca, en una zona molt tranquil·la
envoltada del camp menorquí.

La casa es distribueix en dues plantes i compta amb dos habitatges independents, un
a la planta baixa i l'altre a la primera planta, però connectats per una escala interior.

La planta baixa ens rep amb un vestíbul dentrada que dóna accés a la primera
planta, un porxo dentrada cobert, un gran saló-menjador amb llar de foc de llenya,
una cuina amb office moderna i completament reformada amb vistes a la piscina, un
distribuïdor amb split d'aire condicionat i bomba de calor, tres dormitoris dobles amb
armaris de paret i un bany.

A la primera planta hi trobem un rebedor amb sortida a una petita terrassa amb
vistes clares al camp i un gran saló amb xemeneia, també de llenya, amb grans
finestrals, amb vistes a la piscina i amb split d´aire condicionat i calefacció. A
continuació, hi ha una gran cuina-menjador amb safareig i vistes al camp, accés al
garatge per una escala interior i un despatx molt lluminós. A la zona de nit, un
passadís ens condueix als diferents dormitoris: un dormitori doble amb armaris de
paret i bany privat i dos dormitoris individuals també amb armaris de paret que
comparteixen un bany.

Tota la casa es presenta en un estat impecable de conservació i compta amb
tancaments de PVC amb doble vidre, a més d´aïllament exterior i interior, que
proporciona molt confort als habitatges.

A l´entrada, l´habitatge ens rep amb un cuidat jardí arbrat i un bonic pou d´aigua
potable al centre. Disposa de grans arbres, zones de gespa i fins i tot una zona per
practicar qualsevol esport a l'aire lliure.

Darrere de la casa hi ha una gran piscina, un annex amb barbacoa, cuina, forn de
llenya i xemeneia. Annex a la barbacoa, hi trobem un bany amb dutxa exterior.
Finalment, s'ofereix una gran zona dedicada a l'hort amb arbres fruiters, vinya i
diversos conreus.
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L'habitatge està envoltat d'alts murs de pedra seca, típics de l'illa, que garanteixen
total privadesa. Es destaca d'aquesta propietat l'estat impecable i molt ben cuidat
dels exteriors.

Una casa de camp única per viure-hi tot l'any o passar temporades amb família i/o
amics.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o per 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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