
PREU REBAIXAT

REF. MEN33802

710.000 € Masia - En venda - Preu rebaixat
Masia en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Maó, Menorca
Espanya »  Menorca »  Maó »  07720

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

356m²
Plànol  

91m²
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
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DESCRIPCIÓ

Hotel d´interior amb història en venda al centre d´Es
Castell, Menorca

Hotel d'interior catalogat del segle XVIII de 356 m² situat a Es Castell.

L´hotel es divideix en quatre plantes. La planta baixa ens rep amb un rebedor
dentrada. A continuació, trobem una cuina amb menjador, una sala d'estar acollidora,
la bugaderia, un bany i un petit pati.

Des del rebedor accedim a la planta semisoterrani tipus loft amb voltes de marès.

A través d´una bonica escala arribem a la primera planta, on trobem un dormitori de
30 m² amb bany privat i un altre dormitori doble de 35 m² amb un espectacular bany
privat.

A la segona planta tenim una màster suite amb capacitat per a quatre persones, molt
lluminosa i totalment equipada, ocupant tota la segona planta de l'edifici d'uns 60
m². Disposa d´un ampli dormitori amb cuina totalment equipada, un saló-menjador
amb sofà-llit i un bonic bany amb banyera.

Des d'aquesta planta pugem a la torrassa, la més singular i espectacular de tots, no
només perquè ofereix unes vistes impressionants des Castell i la bocana del port de
Maó, sinó també per la seva distribució. Consta de 54 m² dividits en tres nivells. Al
primer nivell trobem un fantàstic cambra de bany, al segon nivell, el dormitori doble,
i al tercer nivell, un saló amb un sofà llit per a dues persones. Com que el Torreón és
el punt més alt del poble d'Es Castell i és el poble més oriental d'Espanya, aquí es pot
veure el primer clarejar del país des del mar cada matí.

Els salons antics han esdevingut els actuals dormitoris, molt amplis i confortables,
d'estil minimalista, però amb bonics detalls que conserven l'encant de casa antiga,
per oferir un descans relaxant. Els terres i les parets antigues s'han combinat amb un
mobiliari modern centrat en l'art i els artistes locals.

Un hotel còmode, espaiós i amb finestres exteriors que permeten una bona
ventilació. Totes estan equipades amb aire condicionat i ventiladors, encara que les
àmplies parets de pedra proporcionen un agradable aïllament tèrmic. Les parets de
marès i les bigues de fusta formen part d'una interessant i extensa història.

lucasfox.cat/go/men33802

Sostres alts, Paviments hidràulics, Interior,
Finestres de doble vidre , Calefacció,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Al llarg del temps, aquesta propietat s'ha utilitzat per a diverses finalitats. Entre
altres coses, ha servit com a escola, centre cultural, seu dels maçons, centre catòlic,
ateneu i fins i tot com a farmàcia. Per aquest motiu, l'edifici està catalogat com a
patrimoni històric i cultural de Menorca.

Un hotel únic i singular amb molt d'encant.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació, o coordinar una visita.

REF. MEN33802

710.000 € Masia - En venda - Preu rebaixat
Masia en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Maó, Menorca
Espanya »  Menorca »  Maó »  07720

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

356m²
Plànol  

91m²
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


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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