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DESCRIPCIÓ

Impressionant vila en venda en una zona tranquil·la a Sa
Carroca, Eivissa
Aquesta vila gaudeix d'una situació ideal, a prop de la ciutat d'Eivissa, que posa a la
seva disposició un aeroport, discoteques, restaurants i platges de moda. Aquesta
bonica vila gaudeix d'un ambient exòtic amb la piscina envoltada per un jardí
tropical.
Es distribueix en una casa principal amb dos dormitoris dobles grans i un bany i una
casa de convidats amb un dormitori doble i bany. Dos dels dormitoris donen a la
piscina. A més, es beneficia d'una gran terrassa a l'última planta amb vistes a la mar.
Així mateix, hi ha una rentadora i assecadora a la casa principal i totes les estances
disposen d'aire condicionat / calefacció.
La vila inclou terres de fusta en tot l'espai i una cuina totalment equipada. El terrat
és un lloc perfecte per relaxar-se i gaudir de les vistes obertes a la ciutat, a la platja
d'en Bossa, a l'illa de Formentera i a la mar Mediterrània.

lucasfox.cat/go/ibz26731
Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Llum natural, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Llicència turística, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop del transport públic

L'habitatge es beneficia d'un gran potencial de rendibilitat, ja que disposa de llicència
turística i sol llogar-se contínuament durant tot l'estiu, ja que és a prop dels
principals llocs d'interès. La piscina és privada i rep sol durant tot el dia.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.
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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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