
SÅLD

REF. MEN13508

580 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Ciutadella, Menorca
Spanien »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07760

4
Sovrum  

4
Badrum  

355m²
Planlösning  

250m²
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

Modern, designerfastighet med en pool till salu i
Ciutadella de Menorca.

Med en modern design och modern inredning skulle denna fastighet till salu i
Ciutadella de Menorca göra ett utmärkt familjhem eller investeringsmöjlighet.
Fastigheten har en inbyggd storlek på 185m² plus 170m² garage och står på en 250m²
tomt.

Detta hus har totalt 4 sovrum, varav 1 har eget badrum och omklädningsrum och 4
badrum, som ligger på övervåningen. Det rymliga och ljusa vardagsrummet med
matplats, på bottenvåningen, vetter mot terrassen, perfekt för middagar utomhus.
Det välutrustade köksdynet, även på bottenvåningen, slutför layouten.

Det utmärkta utomhusutrymmet inkluderar en saltvattenpool omgiven av imiterad
trädekor som inte kräver något underhåll. Det finns också ett kylsystem i hotellstil,
osmossystem och vattenmjukgörare samt ett översvämningssystem i garaget.

Ett bra investeringsalternativ med hög hyraavkastning med tanke på dess önskvärda
egenskaper och läge.

lucasfox.se/go/men13508

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Turistlicens,
Luftkonditionering, Lekrum
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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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