
REF. MEN12828

850 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Ciutadella, Menorca
Spanien »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07769

4
Sovrum  

3
Badrum  

419m²
Planlösning  

1.196m²
Totalyta

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.se C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Charmig villa med trädgård och pool i Sa Caleta till salu
fem minuter från centrum av Ciutadella de Menorca.

Villa på 419 m² byggd på en 1 196 m² hörntomt i urbaniseringen Sa Caleta, väster om
ön Menorca och några minuter från centrum av Ciutadella de Menorca.

Det är ett enplanshus som välkomnar oss med en rymlig hall. Därefter finns ett stort
kök-matrum i rustik stil, ett vardagsrum och en separat matsal med stora fönster som
svämmar över hela rummet med naturligt ljus och med utgång till terrassen.
Nattdelen har ett dubbelrum med ett omklädningsrum, tre dubbelrum och ett
badrum. Hela huset har höga marés-tak med synliga träbjälkar som är typiska för
menorcansk arkitektur och interiörträ från Oregon.

Utanför hittar vi en sluten veranda-terrass med grill, toalett, en rund pool, en välskött
trädgård, en fruktträdgård och ett garage. Eftersom det är ett så stort garage har en
del av det använts som en liten fristående lägenhet med kök-matsal-vardagsrum,
sovrum och badrum. Från lägenheten finns tillgång till fruktträdgården.

Ett hus med många möjligheter, perfekt att bo året runt och njuta av ön med familj
och/eller vänner.

Kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/men12828

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Utrustat kök,
Uppvärmning, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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