
REF. MEN13529

2.500.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Ciutadella, Menorca
Spanje »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07760

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

604m²
Plattegrond  

1.000m²
Perceeloppervlakte

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.co.nl C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:menorca@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtige designer villa met uitzicht op zee in Sa Farola
Ciutadella de Menorca.

Deze elegante villa is gelegen in een van de beste wijken van Ciutadella, met uitzicht
op de zee en Cala de Frares. Dit is een prachtige eerstelijnspositie op slechts een
paar meter van de natuurlijke rotskust van Menorca en het kristalheldere water, zeer
dicht bij een kleine baai om te zwemmen.

Het huis ligt op een groot perceel en heeft 3 verdiepingen, waarbij de majestueuze
mastersuite de gehele bovenverdieping beslaat. Dit omvat een slaapkamer met
badkamer en jacuzzi, evenals een studeerkamer, woonkamer en terras met prachtig
uitzicht over de tuin naar de zee.

De begane grond heeft een lichte hal die het natuurlijke licht omarmt door grote
ramen en leidt naar een grote woonkamer met uitzicht en een eethoek gescheiden
door een fantastische open haard. Een dienstslaapkamer completeert deze
verdieping.

Dit niveau heeft ook een mooie keuken en 3 slaapkamers met inbouwkasten. 1
slaapkamer is ensuite en de anderen delen een badkamer. Techniek is een belangrijk
onderdeel van het huis en omvat een alarmsysteem, Technal rolluiken,
vloerverwarming, een waterontharder en osmose kranen.

Alle kamers op dit niveau hebben toegang tot de tuin, compleet met gazons en dat
fantastische zoutwaterzwembad met hypermodern diatomeeënfiltersysteem. Het
houten terras is perfect om te ontspannen of vrienden te ontvangen en om te
genieten van de spectaculaire zonsondergangen.

Beneden zorgt een chill-outzone voor een warm welkom en is er een binnenplaats
voor afgelegen entertainment buiten en een golfoefenruimte. Dit niveau heeft ook
een toilet, berging, machinekamer en garage.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

De hier beschreven informatie is louter informatief en wordt verondersteld juist te
zijn, maar de bovenstaande gegevens kunnen onderhevig zijn aan fouten,
prijswijzigingen of wijzigingen in voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving.

lucasfox.co.nl/go/men13529

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Jacuzzi, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Alarm, Airconditioning, 
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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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