
SÅLD

REF. LFB839

3 900 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07814

5
Sovrum  

5
Badrum  

370m²
Planlösning  

20.258m²
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

Modern designer villa, renoverad till hög standard, med
dubbla höjd glasdörrar som öppnar på en rymlig terrass
och en 20m lång simbassäng.

Denna pittoreska moderna villa ligger på landsbygden i centrala Ibiza, gångavstånd
från den trendiga byn Santa Gertrudis.

Det byggdes ursprungligen 2004 och presenteras ofta i arkitektur och
designtidningar. Villan har totalrenoverats av en brittisk inredningsdesigner 2014
med toppmoderna bekvämligheter.

Villan har 5 dubbelrum och oberoende personalkvarter, förråd och tvättstugor.
Dubbelhöjden motoriserade glasdörrar öppnar sig på en 300 m² stor terrass med
utsikt över en 60 m² stor pool och skapar en känsla av öppen planlösning.

Huvudbyggnaden innehåller en 100 m² stor svit med ett rymligt badrum, bibliotek och
en klädkammare på första våningen och 2 gästrum med duschkabiner på
bottenvåningen. Det fjärde sovrummet drar nytta av en egen ingång, stor uteplats och
eget duschrum.

Förutom huvudbyggnaden finns ett separat pensionat med utsikt över sitt eget
trädgårdsområde och ett vardagsrum med 60-tums TV, sovrum med dubbelsäng och
eget duschrum.

Den 20 000 m² stora egendomen fördelar sig från en stor fruktträdgård (oliv, fikon,
granatäpple mm) och flera terrasser runt huset. Den 20m långa infinitypoolen har en
terrass med dubbla solstolar perfekt för avkoppling.

Kontakta oss idag för att ordna en visning av denna fantastiska egendom.

lucasfox.se/go/lfb839

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Turistlicens, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Djur vänligt, Chill out plats,
Bibliotek
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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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