
VERHUURD

REF. MENR36596

1.300 € Per maand Penthouse - Verhuurd
Excellent 4 Slaapkamer penthouse met 48m² terras te huur in Ciutadella, Menorca
Spanje »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07760

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

140m²
Plattegrond  

48m²
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

Onberispelijk duplex appartement met hoogwaardige
afwerking en met slechts twee buren te huur in Ciutadella
de Menorca.

Duplex van 200 m² gebouwd met een terras van 8 m² en nog een van 45 m² met
barbecue en berging op de zolderverdieping.

Het huis is gelegen op de tweede verdieping van een gebouw met slechts twee
buren. Op de begane grond vinden we de entree met een hal met toegang middels
ingebouwde schuifdeuren tot een ruime en lichte woon-eetkamer. Dezelfde hal leidt
ons naar een volledig uitgeruste onafhankelijke keuken met een bijkeuken en
wasruimte met toegang tot een overdekt terras van 8 m². Via de hal met inbouwkast
bereiken we de twee tweepersoons slaapkamers, eveneens met inbouwkasten die
een badkamer delen.

Via een prachtige marmeren trap bereiken we de tweede verdieping waar we een
comfortabele woonkamer vinden met toegang tot het grote terras van 45 m² met
barbecue en berging, een tweepersoonskamer met ingebouwde kasten aan beide
zijden, een eenpersoonskamer met kledingkast verzonken en een grote badkamer
met jacuzzi en douche met hydromassagesysteem.

Het huis is zorgvuldig uitgerust en heeft een hoogwaardige afwerking. Dispondeo
verwarming door oliesysteem met radiatoren, evenals airconditioning en verwarming
splitst in alle kamers van het huis, parketvloer, vier televisies, centraal
stofzuigsysteem, osmosesysteem en Wi-Fi.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Een ideaal huis om het hele jaar door te wonen met alle comfort en in het centrum
van de stad met alle diensten binnen handbereik.

Neem contact met ons op voor meer informatie, of om een bezoek te regelen.

lucasfox.co.nl/go/menr36596

Terras, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Centraal stofzuigsysteem,
Bijkeuken, Berging, 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.

REF. MENR36596

1.300 € Per maand Penthouse - Verhuurd
Excellent 4 Slaapkamer penthouse met 48m² terras te huur in Ciutadella, Menorca
Spanje »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07760

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

140m²
Plattegrond  

48m²
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

	Onberispelijk duplex appartement met hoogwaardige afwerking en met slechts twee buren te huur in Ciutadella de Menorca.

