
SÅLD

REF. IBZ2910

1 680 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07818

3
Sovrum  

2
Badrum  

267m²
Planlösning  

1.000m²
Totalyta

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.se Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Hus med 3 sovrum i ett utmärkt läge i Las Salinas till salu
med havsutsikt och en pool.

Denna 3-sovrums fastighet i Las Salinas är ett traditionellt spanskt hus, en perfekt
andra bostad för familjer. Det ligger i ett Prime-område i Las Salinas, nära Ibiza stad
och några av öns bästa strandklubbar. På bottenvåningen på fastigheten hittar vi den
stora master-sviten med eget badrum. Det finns också ett enormt, ljust vardagsrum
och matplats. Det öppna köket är välutrustat och gör att vardagsrummet känns ännu
rymligare. Huset drar också nytta av en förråd och tvättstuga för komfort och
bekvämlighet. De återstående sovrummen och badrummet ligger på fastighetens
första våning.

Utanför finns en betydande pool perfekt för lata sommardagar. Trädgården är lätt att
underhålla men ändå tillräckligt stor för att verkligen njuta av poolområdet;
dessutom finns en trevlig täckt terrass med grill och kyl för utomhusunderhållning.

Fastigheten byggdes 1999 och en del renovering genomfördes 2012; huset kan flyttas
in utan ytterligare arbete. På grund av dess mycket eftertraktade läge är detta ett bra
alternativ för investerare som letar efter en fastighet med bra hyresavkastning.

lucasfox.se/go/ibz2910

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Marmorgolv, Parkering, ,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, 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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