REF. MEN13267

€405,000 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i Ciudadela, Menorca
Spanien » Menorca » Ciudadela de Menorca » 07769

3

2

150m²

450m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se
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ÖVERBLICK

Hus med 3 sovrum på en 450m² tomt till salu i ett av de
bästa bostadsområdena i Ciutadella de Menorca.
Fristående hus till salu i Son Carrió, ett av de mest fredliga och vackra
bostadsområdena i Ciutadella de Menorca.
Denna fastighet erbjuder 150 m² boende fördelat på 2 våningar. På bottenvåningen
leder en entré till det rymliga vardagsrummet med matplats som vetter mot en
terrass, perfekt för middagar utomhus. Köket är välutrustat och det finns gott om
plats för ett matbord. Det första av tre dubbelrum ligger på bottenvåningen,
tillsammans med ett badrum. En tvättstuga kompletterar denna våning.
De två återstående dubbelrummen ligger på första våningen, varav ett vetter mot en
terrass och 1 badrum
Utanför finns trevliga trädgårdar och en pool samt täckta och otäckta terrasser.
Ett perfekt familjehem i ett lugnt läge.

Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se

lucasfox.se/go/men13267
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus, Hyrlicens,
Luftkonditionering, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se

