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DESCRIPCIÓ

Finca rústica amb calefacció per terra radiant al saló i la
cuina ubicada al camp menorquí d'Alaior, Menorca
Finca rústica de design amb una casa totalment de marès de 220 m² construïts i
elevada del terra per evitar que la humitat entri a la casa, amb una boiera de 100 m² i
pocs veïns al camp d'Alaior en un terreny de 16 ha amb cavalls .
Lhabitatge es distribueix en dues plantes. A través de la terrassa amb una vista
increïble a la part davantera de la casa s´entra al´habitatge donant accés al vestíbul,
la gran sala d´estar amb llar de foc que comunica amb la cuina totalment equipada,
amb una gran taula de menjador i diverses finestres que deixen passar la llum
natural ocupant una superfície de 110 m2. Ambdues estades compten amb calefació
per terra radiant. En aquesta planta també hi ha un bany. La sala té una segona porta
que dóna a la terrassa amb una bella vista sobre la parcel·la al voltant de la casa.
Una escala de pedra oberta ens porta a la primera planta. Aquí trobem la zona de nit
amb dos dormitoris dobles, un amb vestidor, una gran cambra de bany amb una
banyera i amb una gran centana d'ull de bou amb vista clares al camp. Aquesta
planta està condicionada amb radiadors i una xemeneia de salamandra perquè sigui
més confortable. Entre els dos dormitoris i el replà hi ha una terrassa oberta amb
àmplies vistes on es pot gaudir de les vistes, del silenci i dels cavalls, que recorren la
propietat.

lucasfox.cat/go/men36455
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Jardí,
Instal·lacions eqüestres , Terres de marbre,
Sostres alts, Parquet, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
S'accepten mascotes , Plafons solars,
Llar de foc, Interior, Exterior,
Cuina equipada, Armaris encastats

A causa de l'especial ubicació d'aquesta bonica i especial finca, t'imagines estar sol a
l'illa per un temps, encara que és a 7 km del poble d'Alaior.
Una propietat única per viure tot l´any, o passar temporades amb la 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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