
REF. MEN35842

850.000 € Casa rural - Venda
Casa rural Excelentes condições Quartos à venda em Alaior, Menorca
Spain »  Menorca »  Alaior »  07730

4
Quartos  

3
wc  

484m²
Plano  

14.841m²
area do terreno

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.pt C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:menorca@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Interessante casa de campo com piscina aquecida à
venda em Alaior, Menorca.

Espaçosa casa de campo de 484 m² construída num terreno de 14.841 m² a apenas 5
minutos da cidade de Alaior. Nos arredores da cidade de Alaior encontramos esta
casa com bonitas vistas para o campo e floresta de Menorca, perfeita para desfrutar
da piscina aquecida, enquanto dá um mergulho refrescante no verão ou um banho
quente no inverno.

Ao entrar na casa no primeiro andar, somos recebidos por uma luminosa sala de
estar com acesso a um grande terraço, sala de jantar e cozinha com acesso directo a
outro terraço. Ambos os terraços estão ligados por escadas às áreas exteriores para
aceder à piscina sem ter que atravessar toda a casa. Neste mesmo piso temos três
quartos duplos, uma casa de banho e um quarto com casa de banho privativa e
acesso ao terraço.

Da sala, temos acesso ao piso térreo por escadas de madeira em espiral. Neste rés-
do-chão temos a garagem e inúmeros espaços que atualmente são utilizados como
arrecadação. Nestes espaços existe a possibilidade de fazer mais quatro ou cinco
quartos. Por outro lado, há um escritório e um armazém. Mais à frente encontramos
uma casa de banho e uma sala de jantar com cozinha e bar com acesso directo à
pérgula e à zona da piscina.

Um local ideal para relaxar com a família e/ou amigos aproveitando a piscina e área
de churrasco sem ter que acessar o resto da casa, já que tem todo o conforto neste
andar.

No exterior, temos a zona de acesso de viaturas rodeada por um jardim com rega
automática, zona de estacionamento, zona de barbecue, zona de chill-out e zona da
piscina.

A casa tem aquecimento por meio de radiadores a óleo e lareira, bem como ar
condicionado nos quartos. Tem poço próprio e está ligado à rede eléctrica. Além da
casa principal, a casa possui um anexo com possibilidade de reforma.

Contacte-nos para mais informações ou para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/men35842

Vistas à montanha, Jardim, Piscina,
Piscina climatizada, Terraço, Private garage,
Luz natural, Terraço comunitário,
Aquecimento, Ar condicionado,
Àrea chill out, Armários empotrados ,
Chaminé, Churrasco, Cozinha equipada,
Despensa, Exterior, Lavandaria, Poço,
Renovado, Varanda, Vistas
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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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