REF. IBZ29869

6.750.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Santa Eulalia
Espanya » Eivissa » Santa Eulalia » 07819
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RESERVADO
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+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Finca Blakstad de 7 dormitoris amb jardí, piscina i casa de
convidats en venda a Santa Eulària, Eivissa.
Estupenda vila en venda situada a tan sols 10 minuts de la ciutat d'Eivissa i de Santa
Eulàlia.
Es tracta d'una vila dissenyada per la marca d'arquitectes Blakstad, de manera que
ens trobem davant d'una vila amb un estil únic que conserva l'arquitectura
tradicional d'Eivissa, però amb la funcionalitat d'una casa moderna i amb acabats
contemporanis.
L'habitatge s'assenta sobre una parcel·la de 12.149 m² amb un bonic jardí amb arbres
fruiters, oliveres, flors i vegetació autòctona de l'illa i envoltada de pins.
L'habitatge consta de dues cases independents: la casa principal i la de convidats.
A la casa principal, es disposa un ampli i lluminós saló-menjador amb la cuina oberta
totalment equipada. Aquest espai diàfan ofereix accés directe a jardí ia la piscina.
Aquesta planta es completa amb un bany bastant ampli.

lucasfox.cat/go/ibz29869
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Llar de foc, Pou, Renovat, Safareig,
Sistema domòtic, Traster, Vistes,
Zona chill-out

Des d'aquí, per unes escales accedim a la torre de la casa, amb un dormitori amb
sortida a una terrassa gran.
Des del saló, baixant per unes altres escales, arribem a la planta inferior amb una
altra sala d'estar, tres dormitoris addicionals amb accés a jardí i dos banys. En
aquesta mateixa planta, s'ofereix un celler i el safareig.
La casa de convidats ofereix molta privacitat i consta d'un saló amb cuina oberta, tres
dormitoris amb banys privats. Dos dels dormitoris compta amb entrada independent.
A més, disposa de diverses terrasses àmplies per gaudir de l'excel·lent clima de l'illa.
Poseu-vos en contacte per 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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