
REF. MEN19412

3 000 000 € Plot - Till salu
Excellent plot till salu i Ciutadella, Menorca
Spanien »  Menorca »  Ciutadella de Menorca »  07769

2.042m²
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

Utmärkt möjlighet att bygga en skräddarsydd villa på upp
till 600 m² med direkt tillgång till stranden.

Denna exklusiva tomt på 2 422 m² är för bostadsbruk och erbjuder möjlighet att bygga
en fristående villa på upp till 600 m² fördelat på två våningar. Tomten drar nytta av
havsutsikt, en trädgård och direkt tillgång till stranden.

Tomten ligger precis mittemot Son Xoriguer-stranden, det mest bostadsområde i
Cala'n Bosch.

En idealisk möjlighet att skapa ditt perfekta hem på en exklusiv plats

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/men19412
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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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