REF. MEN28642

2 400 000 € Hus/Villa - Såld

Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Ciutadella, Menorca
Spanien » Menorca » Ciutadella de Menorca » 07760

4

2

369m²

4.119m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 971 484 121

menorca@lucasfox.es

lucasfox.se
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ÖVERBLICK

Underbar villa med 180º utsikt över havet och möjlighet
till förlängning i Ciudadela, Menorca
Villa vid havet på 369 m² med stor expansionspotential belägen mellan två vikar på
en imponerande 4 119 m² stor tomt.
Huset, för närvarande på bottenvåningen och omgivet av en spektakulär terrass med
utsikt över havet och solnedgången, behöver uppdateras och skulle göra det möjligt
att bygga ytterligare en våning. Vid entrén hittar vi köket, ett vardagsrum-matsal med
panoramautsikt över havet, ett annat rum med öppen spis, en fördelarkorridor, med
två dubbelrum på båda sidor, på baksidan hittar vi en toalett, 1 badrum, två
dubbelrum och en tvättstuga. Bredvid huset finns ett stort garage. Huset har varm /
kall luftkonditionering.

lucasfox.se/go/men28642
Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Öppen spis,
Luftkonditionering, I behov av renovering ,
Grillplats, Exteriör

På baksidan av huset har vi en enorm pool och ett spektakulärt grönområde med
utsikt över landskapet. Gården har två egna vattenbrunnar för pool och bevattning.
Hela framsidan av huset är omgiven av en trevlig trädgård.
En imponerande gård att bo året runt eller tillbringa säsonger med familjen.
Kontakta oss för mer information.
Informationen som beskrivs här är endast informativ och antas vara korrekt, dock kan
ovanstående data vara föremål för fel, prisändringar eller förändringar i villkoren
utan föregående meddelande.
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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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