REF. MENR17831

1 000 € per månad Hus/Villa - Uthyrd

Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 8m² terrass till uthyrning i Ciutadella
Spanien » Menorca » Ciutadella de Menorca » 07760
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UTHYRD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 971 484 121

menorca@lucasfox.es

lucasfox.se

C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Spanien
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ÖVERBLICK

Möblerad 4-våningshus med 3 sovrum och en uteplats
uthyres i Ciutadellas gamla stad.
Charmigt 140 m² hus att hyra i den gamla staden Ciutadella, en av de mest
eftertraktade områdena på ön Menorca med tanke på sitt brett utbud av tjänster och
intressanta platser.
Huset har ett imponerande välvt tak, träbjälkar och takfläktar i alla sovrummen. Det
är fördelat på 4 våningar med tillgång på bottenvåningen: en hall leder till
vardagsrum, kök, matsal med vedspis och tillgång till en 10 m² uteplats med toalett.
Den första våningen har ett sovrum med dubbelsäng och eget badrum. Den övre
våningen har 2 ytterligare sovrum (1 dubbel) med tillgång till en 8 m² terrass och ett
badrum. Slutligen finns i källaren ett öppet utrymme med sandstensvallar.

lucasfox.se/go/menr17831
Terrass, Naturligt ljus, Högt i tak,
Uppvärmning, Renoverad, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober

The propert presenteras möblerad, ett utmärkt tillfälle för alla som vill bo i
Ciutadellas historiska centrum. Kontakta oss för mer information eller för att ordna
en visning.
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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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