
REF. MEN14087

315.000 € Appartement - Te koop
4 Slaapkamer Appartement met 61m² terras te koop in Ciudadela, Menorca
Spanje »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07760

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

204m²
Plattegrond  

600m²
Perceeloppervlakte  

61m²
Terras

+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

Groot appartement met 4 slaapkamers, een terras en een
tuin van 600 m², te koop in een rustige omgeving in Cala
en Blanes, Ciutadella de Menorca.

204 m² appartement gelegen in een gebouw met slechts 3 buren in Cala en Blanes,
een kleine baai in het centrum van Ciutadella met gemakkelijke toegang tot alle
voorzieningen.

De woning heeft een grote privétuin van 600 m² met de mogelijkheid om een
bijgebouw van 60 m² en een zwembad te bouwen, volgens de voorkeuren en eisen
van de nieuwe eigenaar.

Het appartement bestaat uit 4 tweepersoonskamers, 2 badkamers, een woonkeuken,
een woonkamer met een open haard en toegang tot een overdekt terras. Er is
verwarming via radiatoren.

Ideaal voor gezinnen vanwege de rustige ligging, perfect voor het hele jaar door
wonen. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te
regelen.

lucasfox.co.nl/go/men14087
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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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