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DESCRIPCIÓ

Aquest impressionant immoble està situat a la part més
alta de l&#39;antiga ciutat emmurallada de Dalt Vila.
Ofereix privacitat i unes meravelloses vistes clares a la
ciutat i el port d&#39;Eivissa.
Aquesta casa va ser al seu dia la casa del cardenal i se situa al costat d'edificis
històrics d'aquest lloc declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Es troba en
una ubicació única, tranquil·la i aïllada, rica en història i amb vistes immillorables a
tota la ciutat i al port.
La casa no s'ha habitat en alguns anys, però conserva nombrosos elements destacats
que afegirien caràcter i encant amb una reforma que combini l'arquitectura clàssica
amb els luxes moderns. Entre d'altres, destaquen els sòls i les escales. També es
manté gran part de la fusteria original.
L'immoble és a prop de tots els llocs emblemàtics d'Eivissa, però la casa també
disposa d'accés per a vehicles i un garatge per a poder-se moure fàcilment per l'illa,
ja sigui per recollir a convidats de l'aeroport o descobrir Eivissa.

lucasfox.cat/go/ibz19950
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Propietat d'època, Sostres alts,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Balcó, Entrada de servei,
Exterior, Interior, Llar de foc, Vistes,
Zona chill-out

Realment és una oportunitat excepcional per a crear un habitatge magnífica a mida,
en una ubicació exclusiva a la part alta de la històrica ciutat d'Eivissa.
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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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