
VENUT/UDA

REF. MEN35819

795.000 € Masia - Venut/uda
Masia en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Alaior, Menorca
Espanya »  Menorca »  Alaior »  07730

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

255m²
Plànol  

5.480m²
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


DESCRIPCIÓ

Preciosa masia reformada amb dos annexes i piscina en
venda a Alaior, Menorca

Preciosa masia reformada de 180 m² construïts sobre una parcel·la de 5.480 m²
ubicada a Alaior.

Aquest habitatge s'ha reformat íntegrament i ha respectat el caràcter i els detalls
històrics de cada racó. Es tracta d'un habitatge molt lluminós i amb nombrosos
espais i ambients, tant per gaudir en família com per acollir convidats i que es puguin
acomodar amb total privadesa i independència.

Quan accedim a la casa el primer que ens trobem és una bonica i lluminosa cuina.
Presenta una harmonia perfecta entre allò rústic i allò modern, des del taulell de
Dekton fins a detalls restaurats de l'antiga cuina. Més endavant, unes escales ens
condueixen a la resta de la planta, que inclou un dormitori amb bany compartit amb
un segon dormitori amb accés directe a la zona exterior. En aquesta planta també hi
trobem un preciós tercer dormitori amb bany privat i accés a la zona dels jardins. La
planta es completa amb un dormitori independent amb bany privat amb accés des de
l'exterior. Aquest dormitori està pensat perquè els convidats hi puguin accedir de
manera independent a l'habitatge principal.

Si pugem a la primera planta, trobem un bonic i acollidor saló amb xemeneia, zona de
biblioteca i accés exterior tant a una terrassa que envolta la casa com a unes escales
que ens dirigeixen a la zona de la piscina.

A la zona exterior hi ha dues construccions independents. Al primer annex tenim un
cinquè dormitori amb bany privat, completament reformat també, amb les mateixes
comoditats que els dormitoris de la casa principal, com televisió, aire condicionat i
connexió a internet.

Al segon annex, actualment hi ha dues estades: la bugaderia i el magatzem. Aquest
segon annex és ideal per personalitzar al vostre gust i configurar un sisè dormitori
amb bany privat.

La zona exterior presenta diferents ambients: la zona de la piscina amb tarima de
fusta en un costat per prendre el sol, diferents zones de sofàs d'obra, dues zones de
barbacoa i forn de pedra, una amb una llarga taula d'obra pensada per reunir
diverses persones sota l'ombra de les parres i nombroses zones on relaxar-se i gaudir
amb familiars i/o amics d'aquesta meravellosa casa.

lucasfox.cat/go/men35819

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Sostres alts, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster, Safareig,
Renovat, Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Aquest habitatge disposa de totes les comoditats i intimitat d´una casa de camp,
mentre ens ofereix la possibilitat d´anar a peu al centre del poble.

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

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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