
SÅLD

REF. LFB741

2 200 000 € Takvåning - Såld
Lyxig triplex taklägenhet till salu i Ibiza stad med fantastisk utsikt över Dalt Vila
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07800

5
Sovrum  

5
Badrum  

350m²
Planlösning

+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

Enastående 5-sovrums takvåning till salu i Ibiza stad med
utsikt över Dalt Vila, pool, flera terrasser och garage.

Denna lyxiga triplex takvåning till salu ligger i ett privat, nybyggt bostadskomplex i
Can Misses området, 5 minuters promenad från småbåtshamnarna i Ibiza stad.
Fastigheten har flera terrasser, inklusive en översta våningen terrass med jacuzzi, och
fantastisk fri utsikt över Dalt Vila.

Lägenheten erbjuder 5 sovrum, 4 badrum, en gästtoalett, 2 underjordiska
parkeringsplatser och ett förråd.

Fastigheten har moderna vitvaror, en vattenrenare, luftkonditionering, värme, ett
brandlarm, speciella isoleringsfönster, elektriska persienner, hemautomationssystem
och en öppen spis.

Fastigheten är belägen i ett mycket säkert område med övervakningskameror i hela
komplexet, ett dubbelt entrésystem för inkommande och utgående gäster via en
privat hiss. De gemensamma trädgårdarna har 3 pooler och vackra anlagda chillout
områden.

Endast 3 minuter från Ibiza stad, 5 minuter från närmaste strand och 5 minuter från
flygplatsen, är denna spektakulära takvåning perfekt som en sommarstuga eller för
året runt boende.

lucasfox.se/go/lfb741

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Hiss, Parkering
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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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