
REF. MEN8598

291.200 € Apartmento - Venda
Apartmento Nova construção Quartos à venda em Maó, Menorca
Spain »  Menorca »  Maó »  07703

3
Quartos  

2
wc  

94m²
Plano  

4m²
Terraço

+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

Moradia T3 nova com acabamentos de alta qualidade
localizada num empreendimento novo, a apenas 5
minutos do centro de Mahon. O preço inclui
estacionamento e arrecadação.

Apartamento de 94 m² de construção nova localizado em edifício sustentável de
construção nova, localizado a apenas 5 minutos a pé do centro de Mahón com todos
os seus serviços ao alcance, bem como do porto e da praia.

A propriedade está localizada na parte oriental do edifício e foi construída com
materiais e acabamentos de alta qualidade, como os belos interiores
contemporâneos e ar condicionado.

A distribuição é composta por uma sala de jantar com cozinha aberta com ilha, bem
como acesso a uma varanda com vista para a avenida Vives Llul. Tem 2 quartos
individuais, um deles com acesso à mesma varanda da sala, bem como uma casa de
banho e um quarto duplo com casa de banho privativa.

O preço inclui um lugar de estacionamento e uma arrecadação no mesmo edifício. A
previsão de conclusão é o final de 2021. Entre em contato para mais informações.

lucasfox.pt/go/men8598

Terraço, Jardim, Private garage, Elevador,
Pavimento em mosaico , Parquet,
Luz natural, Características da época,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Vistas, Vestiário, Varanda,
Perto de transporte público , Obra nova,
Janelas de vidro duplo , Interior, Exterior,
Despensa, Ar condicionado, Aquecimento,
Alarme
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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.

REF. MEN8598

291.200 € Apartmento - Venda
Apartmento Nova construção Quartos à venda em Maó, Menorca
Spain »  Menorca »  Maó »  07703

3
Quartos  

2
wc  

94m²
Plano  

4m²
Terraço

+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

	Moradia T3 nova com acabamentos de alta qualidade localizada num empreendimento novo, a apenas 5 minutos do centro de Mahon. O preço inclui estacionamento e arrecadação.

