
RESERVADO

REF. MEN33907

350.000 € Pis - En venda - Reservado
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 20m² terrassa en venda a
Ciutadella
Espanya »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07760

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

100m²
Plànol  

20m²
Terrassa

+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

Apartament adossat amb piscina i jardins comunitaris
davant del mar i el port esportiu en venda a Cala'n
Busquets, Ciutadella de Menorca.

Preciós apartament adossat en planta baixa de 100 m² construïts, amb 20 m² a tres
terrasses a la prestigiosa urbanització de Cala'n Busquets, a escassos metres a peu
del port de Ciutadella i del nucli històric de la ciutat.

L´habitatge ens rep amb un rebedor que ens connecta amb la cuina i amb la zona de
saló-menjador, amb molta llum i amb sortida a dues terrasses amb pèrgoles on
gaudir espectaculars vistes al mar i al port esportiu de Calan Busquets. A l'ala
esquerra de l'habitatge, es disposa un dormitori doble amb bany complet amb
banyera i un segon dormitori amb diversos cossos d'armaris encastats, bany complet
amb banyera i sortida a la terrassa amb pèrgola amb vistes meravelloses a la zona
enjardinada i al mar. . Hi ha la possibilitat de redistribuir l'espai interior per disposar
d'un tercer dormitori.

La zona exterior comunitària compta amb una immaculada zona enjardinada amb
gespa, vegetació i palmeres, una gran piscina i plaça daparcament exterior en un
recinte daccés restringit, al costat del port esportiu de Cala'n Busquets.

Sens dubte un habitatge únic en un dels complexos residencials més exclusius de
l'illa on gaudir d'unes meravelloses vacances amb la família i amics. Habitatge
exclusiu de Lucas Fox.

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

lucasfox.cat/go/men33907

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Llum natural, Aparcament, Exterior,
Cuina equipada, Armaris encastats
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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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