
SÅLD

REF. LFB423

2 900 000 € Herrgård - Såld
400 årigt 8-sovrumshus med pool inbäddat i 28 000 m2 av landsbygd | Fantastisk
hyresinvestering
Spanien »  Ibiza »  San José »  07839

8
Sovrum  

8
Badrum  

450m²
Planlösning  

28.000m²
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

En vacker äkta Ibicenco gård med gästhus, stora
trädgårdar och pool belägen på en kulle med utsikt över
landskapet och havet och fantastiska solnedgångar.
Endast fem minuter från byn San José och 15 minuter från
flygplatsen.

Denna fantastiska gård "finca" till salu i San José ligger på en 28 000m2 marktomt i
bergen, bara några meter från San José by med utsikt mot väst, över landskapet och
havet där man kan njuta av vackra solnedgångar.

Huvudbyggnaden behåller många ursprungliga detaljer, inklusive Sabina tak. Det
finns ett vardagsrum/hall som leder till ett ytterligare vardagsrum. Köket är generöst
och har även ett litet kontor.

I huvudbyggnaden finns 5 dubbelrum alla med badrum och ett separat gästhus,
ursprungligen stallen (Corrales) som har renoverats till ytterligare 3 dubbelrum med
tillhörande badrum.

Trädgårdarna är välskötta med många typiska växter och träd, ett täckt chillout
område, grill och stor pool med terrasser.

Fastigheten har två ingångar med gott om parkering.

Området är lugnt och fridfullt men ändå nära till bekvämligheter.

Fastigheten har en hyrlicens och hyrs för närvarande ut under sommaren som ett
pensionat.

Det finns också möjlighet att skaffa ett Agroturism hotell licens som gör detta till en
intressant investeringsmöjlighet.

lucasfox.se/go/lfb423

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkering, Turistlicens
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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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