
REF. LFB872

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 2 Sovrum med 40m² terrass till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07800

2
Sovrum  

3
Badrum  

673m²
Planlösning  

40m²
Terrass

+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

Unik egendom i den historiska stadskärnan i Ibiza, med
pool, solterrasser och eget internt garage för två bilar

Underbart hus i Ibiza, i det bästa området i Dalt Vila med enormt inutrymme på alla
nivåer, spektakulär utsikt över havet och hamnen, och med en hisnande bakgrund av
Dalt Vila-katedralen när du går genom dess huvuddörrar.

Dekorerade och möblerade med utsökt smak och historiska föremål (som är
förhandlingsbara inom försäljningen), vilket gör detta till en verklig engångsfastighet.

Beläget mitt i hjärtat av Dalt Vila där man kan röra och känna den otroliga 2000 år
plus historien om denna gamla fästning och stad. Den här egenskapen utgör en
möjlighet att äga en historia på denna UNESCO: s världsarvslista.

Unikt läge, unikt utrymme, unik utsikt, unik historia. Kort sagt, en dröm egendom på
en privilegierad plats. Dessutom är det en utmärkt investeringsmöjlighet eftersom
den har en turistlicens.

lucasfox.se/go/lfb872

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong
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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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