
REF. MEN38587

495 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 12m² Trädgård till salu i Maó, Menorca
Spanien »  Menorca »  Maó »  07701
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2
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Terrass  
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Trädgård
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ÖVERBLICK

Hus på första våningen beläget i centrum av Maó och
några meter från den största naturliga hamnen i Europa

Hus på första våningen på 128 m² byggt med en 12 m² uteplats och en 15 m² terrass
som nyligen renoverats med mycket charm och finish av högsta kvalitet, beläget i
gamla stan i Maó, huvudstaden på Menorca.

Huset är fördelat på en våning plus en terrass. Det har renoverats med kvalitetsfinish
som naturstensgolv med åldrad finish.

När vi går in hittar vi en distributör som ger oss tillgång till två dubbelrum, ett av dem
med eget badrum och ett komplett badrum. Skåpen i alla rum är byggda i
menorkansk rustik stil och badrummen har inbyggd dusch, diskbänksskåp i massivt
sten och gedigna åldrade kastanjelådor.

Korridoren leder oss till husets huvuddel där vardagsrum, matsal och kök är
integrerade i en rymlig och ljus miljö. Köket är färdigt med massivt åldrat kastanjeträ,
med bänkskiva i natursten och diskbänk också åldrad. Detta område ger tillgång till
det tredje enkelsovrummet och till den 12 m² stora uteplatsen, från vilken vi har en
tvättstuga med tillgång via trappor till ett förråd och en 15 m² stor terrass.

Ett utmärkt tillfälle för dem som vill bo i Maós historiska centrum. Kontakta oss för
mer information eller för att boka ett besök.

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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