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OMSCHRIJVING

58Ha-eiland met verschillende constructies met
bouwvergunning te renoveren. Het eiland is een iconisch
deel van Menorca en favoriete bestemming voor vele
acuatic sporten.

Prachtig eiland met 58 hectare gelegen aan de noordoostkust (NO) van Menorca in
het natuurpark van S'Albufera des Grau, op 800 meter van het dorp Es Grau en het
strand van Es Grau.

Het eiland heeft zijn eigen twee prachtige zandstranden. Naast een van hen is een
houten huis van 99 m² met 2 slaapkamers, een keuken, een badkamer en een
woonkamer. Het hoofdgebouw (achttiende eeuw) bevindt zich in het binnenland van
het eiland, meet 100 m² met 2 verdiepingen en heeft de toestemming om volledig te
renoveren.

Er is ook een bijgebouw van 30 m², een stal en een steiger van 20 m² op een van de
stranden voor de toegang van kleine boten.

Illa d'En Colom biedt een veilige en beschermde ankerplaats.

lucasfox.co.nl/go/men1312

Zeezicht, Eerste lijn zee, Waterput, Uitzicht,
Open haard
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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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