
REF. IBZ9970

2.900.000 € Casa / Vil·la - En venda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 2,300m² de jardí en
venda a Sant Josep
Espanya »  Eivissa »  Sant Josep »  07839

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

360m²
Edificats  

2,300m²
Dimensions del terreny  

100m²
Terrassa  

2,300m²
Jardí

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.cat Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Eivissa, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Increïble vila amb edificacions annexes i uns exteriors
impressionants, en venda a prop de la platja ia 5 minuts
de Sant Josep, a Eivissa.

Autèntica vila totalment reformada amb acabats de luxe, situada en una ubicació
perfecta per gaudir de les precioses platges de la costa sud de l'illa. Es troba a només
20 minuts del centre d'Eivissa i de l'aeroport, ia 5 minuts de Sant Josep.

La finca es condiciona a la casa principal més 2 edificacions annexes. La casa es
distribueix en 2 plantes. La planta inferior disposa d'un rebedor, lavabo de cortesia i
un modern saló-menjador amb grans finestrals que permeten l'entrada d'abundant
llum natural durant tot el dia. La cuina és oberta i està totalment equipada amb
electrodomèstics d'alta gamma i taulells de fusta. La planta superior hi ha el
dormitori principal amb bany privat i accés a una terrassa, i 2 dormitoris dobles més
amb banys privats.

La primera edificació annexa consta d'un dormitori doble amb bany privat més una
petita cambra per als nens. El segon annex ofereix 2 dormitoris dobles, tots dos amb
bany privat. Totes les estades de cada edifici disposen d'aire condicionat, internet
Wi-Fi i televisió per satèl·lit. Algunes característiques addicionals d'aquesta propietat
inclouen sistema d'àudio per Bluetooth, alarma i caixes de seguretat.

Tant la casa principal com els annexos estan situats en una parcel·la de 2.300 m² que
inclou una terrassa amb tarima de 100 m² ideal per menjar a l'aire lliure, piscina
rodona envoltada de terrasses, incloent un porxo amb llits exteriors. Unes zones
enjardinades i una pista de tennis completen els impressionants exteriors d'aquesta
finca.

Molt ben situat combinada amb atractives característiques converteixen a aquesta
casa a l'habitatge ideal per a qualsevol persona que vulgui una vila amb moderns
acabats, prop de la platja.

lucasfox.cat/go/ibz9970

Jardí, Piscina, Terrassa, Pista de tennis,
Llum natural, Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Renovat, Sistema domòtic,
Zona chill-out
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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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