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735.000 € Casa / Vila - Venda - Preço reduzido

Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Ciutadella, Menorca
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DESCRIÇÃO

Villa com garagem, elevador, churrasqueira e jacuzzi à
venda em Son Oleo, Ciutadella de Menorca.
Moradia de 255 m² construída em lote de 633 m² e distribuída por quatro pisos.
No rés-do-chão encontra-se a entrada, uma casa de banho e três quartos: um duplo
com casa de banho privativa e saída para o pátio frontal; outro duplo com roupeiro
embutido e saída para o quintal; e um terceiro quarto duplo com lareira e saída para
o pátio frontal.
Acedemos ao primeiro andar, por escada ou elevador, e encontramos uma cozinha
aberta para a sala com maravilhosa vista de mar e acesso directo ao terraço, e um
WC.
Pela escada, chegamos ao segundo andar, que é composto por uma sala em plano
aberto com acesso ao terraço frontal, que oferece belas vistas para o mar e um
terraço nas traseiras com jacuzzi.

lucasfox.pt/go/men29463
Vistas ao mar , Terraço, Private garage,
Elevador, Luz natural, Aquecimento,
Ar condicionado, Àrea chill out,
Armários empotrados , Chaminé, Churrasco,
Cozinha equipada, Exterior,
Janelas de vidro duplo , Vistas

O piso da semi-cave oferece uma grande garagem, que dá acesso ao elevador da
casa.
No exterior da casa existe um logradouro frontal e um quintal nas traseiras com zona
de barbecue.
A casa foi construída com materiais de alta qualidade e tem ar condicionado e
aquecimento em todas as divisões, estores electrónicos nos terraços e carpintarias
em alumínio.
Uma casa ideal para morar o ano todo ou passar temporadas.
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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