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595.000 € Casa / Vila - Venda

Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Maó, Menorca
Spain » Menorca » Maó » 07712
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DESCRIÇÃO

Moradia imaculada com vista para o campo, piscina e
anexo à venda em Binixica-Maó, Menorca
Bonita moradia de 239 m² construída num terreno de 1.044 m² com vista para o
campo e totalmente renovada em Binixica, Maó.
A casa está distribuída em um piso térreo. Ao entrar, encontramos um amplo e
luminoso hall que faz a ligação com as diferentes partes da casa. À direita, temos um
longo corredor onde se distribuem os três quartos duplos, um deles com banheiro
privativo, e outro banheiro. Se voltarmos à entrada e formos para a esquerda, temos
um escritório, uma sala e outro quarto onde existe actualmente uma espaçosa
lavandaria com acesso à zona exterior. Continuando neste andar, podemos ver uma
espaçosa sala de jantar em dois níveis e com um toque aconchegante, perfeita para
passar longos períodos em frente ao fogo no inverno. Tudo isto rodeado por grandes
janelas com vista para o campo e para a zona ajardinada. Temos também uma
agradável cozinha totalmente equipada com acesso directo ao terraço coberto. Um
terraço acolhedor e amplo para desfrutar das vistas e aceder à piscina.

lucasfox.pt/go/men35870
Jardim, Piscina, Terraço, Luz natural,
Estacionamento, Terraço comunitário,
Alarme, Aquecimento, Àrea chill out,
Armários empotrados , Chaminé, Churrasco,
Cozinha equipada, Despensa, Exterior,
Janelas de vidro duplo , Lavandaria,
Renovado, Vistas

No exterior temos toda a zona ajardinada, um alpendre para estacionar o carro, um
anexo onde existe atualmente um ginásio e uma arrecadação. Encontramos também
na zona da piscina uma zona chill-out sob uma pérgula para desfrutar da
tranquilidade e dos dias de verão ao ar livre.
Esta fantástica moradia está localizada numa das urbanizações mais prestigiadas e
conhecidas de Maó, Binixica. É uma casa com todos os confortos e em excelente
estado. Ideal para quem procura estar perto da capital mas sem abrir mão de ter
belas vistas de campo, piscina e um anexo com possibilidade de converter em mais
um quarto com casa de banho.
Sem dúvida, uma casa perfeita para morar e desfrutar durante todo o ano. Contactenos para mais informações, ou para marcar uma visita.

Contacte-nos sobre esta propriedade
+34 971 484 121

menorca@lucasfox.es

lucasfox.pt

C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Spain

REF. MEN35870

595.000 € Casa / Vila - Venda

Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Maó, Menorca
Spain » Menorca » Maó » 07712

4

2

239m²

1.044m²

Quartos

wc

Plano

area do terreno

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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