
REF. MEN31882

490 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 35m² Trädgård till salu i Mercadal, Menorca
Spanien »  Menorca »  Es Mercadal »  07740

3
Sovrum  

3
Badrum  

259m²
Planlösning  

128m²
Totalyta  

35m²
Trädgård

+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

Fantastiskt renoverat hus med uteplats till salu i hjärtat
av Es Mercadal.

Helrenoverat hus i medelhavsstil på 259 m² med en vacker 35 m² uteplats och två
minuter från det centrala torget Es Mercadal.

Huset är fördelat på tre våningar. Bottenvåningen välkomnar oss med en vacker och
rymlig entré med bekväma murade soffor, ett litet förråd och en inbjudningstoalett.
Därefter hittar vi vardagsrummet, även det med inbyggda soffor och en bokhylla med
skjutdörrar där tv:n skulle vara inbäddad. Bakom några paneldörrar i glas finns kök-
matrummet med utgång till en vacker 35 m² uteplats med grillplats och
utgångstrappa till altan på övervåningen.

Mellanvåningen innehåller ett dubbelrum med eget badrum, inbyggda garderober
med skjutdörrar och utgång till terrassen.

På första våningen hittar vi ett badrum och ett dubbelrum med två inbyggda
våningssängar, en utdragbar säng och öppna inbyggda garderober.

Slutligen, på den andra vindsvåningen med öppen planlösning ligger mastersviten
med eget badrum, omklädningsrum, öppna inbyggda garderober och ett kontor.

Huset har högkvalitativa ytbehandlingar, samt mikrocementgolv, delad
luftkonditionering och värme, designade handfat och Velux-takfönster i vissa rum
och badrum.

Utan tvekan ett bra hus att bo eller spendera tid med familj och/eller vänner.

Kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/men31882

Terrass, Naturligt ljus, Högt i tak,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd
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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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