
REF. MEN23874

3.800.000 € Landhuis - Te koop
Excellent 8 Slaapkamer Landhuis te koop in Maó, Menorca
Spanje »  Menorca »  Maó »  07701

8
Slaapkamers  

7
Badkamers  

497m²
Plattegrond  

60.000m²
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
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https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Rustiek landhuis met zwembad en padelbaan te koop in
een zeer rustige wijk van Maó, Menorca.

Dit landgoed van 497 m² heeft meerdere gebouwen op een perceel van 6 hectare
nabij de noordkust van Menorca.

Het hoofdhuis beslaat 382 m² verdeeld over een begane grond met een overdekt
terras van 77 m². Het heeft drie slaapkamers met een eigen badkamer, een eetkamer
met open haard en een woonkamer met open haard, een gastentoilet en een kantoor.
De keuken bevindt zich in een gebouw dat aan het hoofdgebouw is bevestigd en dat
een slaapkamer met een eigen badkamer voor het bedienend personeel en de
wasruimte omvat.

Het landgoed heeft ook nog drie andere geschakelde woningen. De eerste biedt een
slaapkamer met een eigen badkamer, kleedkamer en open haard; de tweede, nog een
slaapkamer met een eigen badkamer en airconditioning; en het derde huis, twee
slaapkamers, een badkamer en het overdekte terras.

In de buitenruimte vinden we een groot zwembad van 50 m², een prachtige pergola
met een barbecue en een kachel, stallen, garages en een padel-tennisbaan.

Het hele landgoed is omgeven door vegetatie en bomen afkomstig uit het eiland.

Een idyllische plek om in de zomer met het gezin te ontspannen of het hele jaar door
te wonen.

lucasfox.co.nl/go/men23874

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Paardrij faciliteiten, Padeltennis baan,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Bijkeuken, Barbecue, 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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