
VERKOCHT

REF. LFSME21

Prijs op aanvraag Landhuis - Verkocht
Excellent 7 Slaapkamer Landhuis te koop in Maó, Menorca
Spanje »  Menorca »  Maó »  07712

7
Slaapkamers  

7
Badkamers  

680m²
Plattegrond  

25.000m²
Perceeloppervlakte

lucasfox.co.nl
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

680m² huis met 7 slaapkamers op 2,5 hectare van het
prachtige platteland van Menorca, met een onafhankelijk
gastenverblijf, een barbecue, een zwembad en een tuin,
allemaal met een spectaculair uitzicht op het landschap
en de zee.

Deze pittoreske villa te koop is gelegen aan de zuidkust van het eiland Menorca.

Het pand dateert uit 1530 en heeft een ongelooflijke charme en een geschiedenis die
varieert van Turkse verdediging tot Italiaanse liefdesverhalen.

De San Nicolás van de Binidalí-toren is 680 m² groot en heeft een tuin van 5.000 m²
en nog eens 2 hectare land. De villa is goed verbonden en ligt op slechts 10 minuten
van de prachtige stranden aan de zuidkust met hun turquoise en kristalheldere water
en op 10 minuten van de luchthaven van Mahón.

Het pand biedt een hoofdvilla met 6 stijlvolle slaapkamers (waarvan 4 ensuite),
waaronder de Hermitage van San Nicolás die dienst doet als de hoofdslaapkamer, en
het kleine huis van Marqués de Soroa met een slaapkamer en een capaciteit voor 2
personen.

De villa beschikt over airconditioning, WiFi en internationale tv.

Buiten is er een prachtig zwembad, een ontspanningsruimte, een barbecue, een
voetbalveld, een ecologische moestuin en een parkeerplaats.

lucasfox.co.nl/go/lfsme21

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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	680m² huis met 7 slaapkamers op 2,5 hectare van het prachtige platteland van Menorca, met een onafhankelijk gastenverblijf, een barbecue, een zwembad en een tuin, allemaal met een spectaculair uitzicht op het landschap en de zee.

