REF. LFB839

€4,250,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Santa Eulalia
Espanya » Eivissa » Santa Eulalia » 07814
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Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.cat
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DESCRIPCIÓ

Vila de disseny modern reformada amb acabats de la més
alta qualitat, portes de vidre de doble alçada que donen a
una terrassa espaiosa i una piscina de 20 metres de llarg.
Aquest impressionant vila moderna es situa en plena natura al centre d'Eivissa, a un
passeig de distància de Santa Gertrudis, un poble ple d'encant i de vida.
L'habitatge va ser construïda el 2004 i ha aparegut, en diverses ocasions, en revistes
d'arquitectura i disseny. La vila va ser reformada completament per un interiorista
britànic el 2014 amb acabats i accessoris d'última generació.
La casa compta amb 5 dormitoris dobles i zona del servei independent, amb
bugaderia i quart d'emmagatzematge. Les portes automàtiques de vidre de doble
alçada s'obren a una terrassa de 300 m² amb vista a una piscina de 60 m², creant una
sensació de fusió entre l'espai interior i l'exterior.
L'habitatge principal consta d'un dormitori principal de 100 m² amb un espaiós bany
privat, biblioteca i vestidor a la primera planta. La planta baixa, d'altra banda, es
beneficia de dos dormitoris de convidats amb bany privat amb dutxa. El quart
dormitori disposa d'una entrada privada, un ampli pati i un bany privat amb dutxa.

lucasfox.cat/go/lfb839
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Llum natural, Sostres alts,
Aparcament, Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Biblioteca, Calefacció, Cuina equipada,
Llicència de lloguer, S'accepten mascotes ,
Traster, Zona chill-out

A part de la casa principal, trobem una casa de convidats independent amb vistes al
seu propi jardí privat, que inclou una sala d'estar amb una televisió de 60 polzades i
un dormitori doble amb bany privat amb dutxa.
La parcel·la de 20 000 m² gaudeix d'un hort d'arbres fruiters (oliveres, figueres,
magraners, etc ...) i diverses terrasses voltant de la casa. La piscina infinita de 20
metres disposa d'una terrassa revestida de fustes amb gandules dobles, perfectes
per relaxar-se.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta excel·lent habitatge.
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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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