REF. MEN27100

850 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Maó, Menorca
Spanien » Menorca » Maó » 07702

4

4

346m²

919m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta
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ÖVERBLICK

Villa med pool och magnifik utsikt över hamnen i Maó,
Menorca.
Villa på 300 m² byggt på en 919 m² tomt beläget i ett lugnt bostadsområde bara fem
minuters promenad från centrum av Mahón, huvudstaden på Menorca.
Huset är fördelat på två våningar och har stora fönster för att få ut det mesta av
naturligt ljus och njuta av en fantastisk utsikt över stadens hamn.
På bottenvåningen finns en rymlig entré, ett vardagsrum med matplats med tillgång
till en terrass, ett kök, ett sovrum, ett badrum, ett garage och en tvättstuga.
På första våningen hittar vi ett dubbelrum med eget badrum och omklädningsrum
och tillgång till terrassen, samt två andra dubbelrum med eget badrum. En av dem har
tillgång till en terrass och den andra till en balkong.

lucasfox.se/go/men27100
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Naturligt ljus,
Balkong, Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Interiör,
Luftkonditionering, Uppvärmning,
Utrustat kök, Utsikt, Walk-in closet

Villan är omgiven av ett trädgårdsområde med pool och terrass med teakdäck.
Huset är utrustat med luftkonditionering, centralvärme och tvåglasfönster.
Ett utmärkt alternativ att bo hela året eller att tillbringa långa perioder med familjen.
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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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