
VENUT/UDA

REF. IBZ32247

2.950.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda -
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Ibiza ciutat
Espanya »  Eivissa »  Eivissa »  07819

7
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

730m²
Plànol  

16.500m²
Dimensions del terreny

+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

Preciosa vila amb piscina infinita en venda a un
enclavament perfecte per gaudir de la vida a Eivissa,
ideal per viure tot l&#39;any.

Preciosa finca situada als afores d´Eivissa, a 5 minuts amb cotxe i amb vistes a la
muntanya.

A l'exterior, hi trobem el jardí ampli, amb oliveres centenàries, palmeres
paradisíaques i una piscina infinita envoltada d'unes precioses zones chill-out d'estil
balinès. També hi trobem un gimnàs de vidre i una sauna, perfecta per relaxar-se i
desconnectar. El sol ens acompanya tot el dia i es pon just davant de la casa.

La vila es divideix en una casa pagesa principal, rehabilitada al llarg dels anys, més
tres apartaments independents.

La casa principal és una obra mestra de fusta, amb un disseny càlid i amb
personalitat i amb els sostres que arriben fins als 4 metres. La seva estada principal
és el saló amb cuina americana, perfectament equipada. Es crea així una gran estada
on reunir-se a contemplar les increïbles vistes des de la paret de vidre.

A continuació, arribem a un ampli distribuïdor que ens condueix a un dormitori amb
bany privat, reconvertit en vestidor ia un despatx que se situa al costat d´un forn
antic en ple funcionament que serveix per donar calor a tota la casa. Finalment, es
disposa el dormitori principal amb sortida al pati i amb bany privat amb dutxa i
banyera, una autèntica meravella.

A la zona baixa de la finca ens trobem amb dos apartaments independents: un de dos
dormitoris amb banys privats i un altre d'un dormitori amb bany privat. Tots dos
disposen de cuina americana i estan acuradament acabats. A més, cadascú ofereix
una terrasseta que dóna la part davantera per seure a gaudir de la posta de sol.

Finalment, amb una entrada independent tenim el tercer apartament, amb dos
dormitoris amb bany privat. Aquest disposa de més terreny davant de la casa i més
privadesa, perfecte per a lloguers anuals.

És una casa treballada amb dedicació i afecte, amb molts detalls la fan única i
tremendament especial. Poseu-vos en contacte per concertar una visita i poder
veure-la de primera mà.

lucasfox.cat/go/ibz32247

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina, Spa,
Garatge privat, Gimnàs, Llum natural,
Parquet, Sostres alts, Aparcament,
Terrassa comunitària, Aire condicionat,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Plafons solars, Pou, Vistes, Zona chill-out
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

Planta Dormitoris Cambres de bany m², Terrassa m² 0.00%

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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	Preciosa vila amb piscina infinita en venda a un enclavament perfecte per gaudir de la vida a Eivissa, ideal per viure tot l&#39;any.

