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DESCRIPCIÓ

Gran terreny de 6 dormitoris amb impressionants vistes
al mar i als capvespres en venda a Eivissa, en una de les
millors zones de l&#39;illa. Disposa de llicència turística.
Aquesta luxosa vila de 315 m² es va reformar per complet l'any 2014 i es presenta en
excel·lent condicions. Està situada en una de les millors zones de l'illa, a només 5
minuts amb cotxe d'algunes de les platges més populars com Cala Bassa i Cala Conta,
ia 15 minuts de la ciutat d'Eivissa.
L'habitatge està situat sobre una gran parcel·la de 6.439 m² des d'on es poden
apreciar unes de les millors vistes d'Eivissa, amb el mar de teló de fons i uns
capvespres preciosos. A més, els exteriors ofereixen un gran piscina infinita que
incorpora una zona de jacuzzi per a 12 persones, així com una cuina exterior
equipada amb nevera, pica, barbacoa i una taula per a 12 comensals.
Accedim a la finca a través d'un portal elèctric que dóna pas a un camí que segueix
fins a l'entrada principal de la vila. Dins ens rep un espaiós i lluminós saló amb vista
panoràmica sobre la piscina i fins al mar. A continuació tenim la moderna cuina
oberta i completament equipada, amb illa central i zona de menjador amb estufa.

lucasfox.cat/go/ibz17998
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Jacuzzi, Llum natural,
Aparcament, Calefacció per terra radiant ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Vestidor, Vistes, Zona chill-out

Aquesta mateixa planta compta amb el dormitori principal amb vestidor, bany privat i
sortida a la piscina, un altre dormitori i una cambra de bany amb dutxa. A més,
disposa d'un dormitori amb bany privat amb entrada independent.
A través d'una escala interior baixem a la planta inferior, on trobem un ampli
dormitori amb bany privat i un apartament independent amb saló-menjador, cuina
office, dormitori i bany. Aquest apartament està connectat de manera interior, però
també accessible des de l'exterior. Finalment, just sota de la piscina hi ha un petit
dormitori de convidats amb bany.
Una excel·lent oportunitat per a famílies com a primera o segona residència o per
inversors, ja que disposa de llicència turística. Poseu-vos en contacte amb nosaltres
per a més informació o per concertar una visita.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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