
VENUT/UDA

REF. IBZ33174

2.290.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Sant Joan, Eivissa
Espanya »  Eivissa »  Sant Joan »  07815

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

340m²
Plànol  

16.700m²
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

Casa sobre una parcel·la de més de 16.000 m², amb
piscina i un annex com a casa de convidats i un altre
polivalent en venda a prop de San Miguel, Eivissa.

Lucas Fox presenta aquesta casa de 340 m² en un terreny de 16.700 m², al tranquil
poble de San Miguel, al nord de l'illa d'Eivissa, en una zona que està cada cop
guanyant més popularitat entre els que volen experimentar la tranquil·litat d'Eivissa i
la bellesa de la naturalesa. No obstant això, teniu accés en estar prop d'una
tranquil·la carretera.

En entrar hi trobem un gran terreny, amb jardí i piscina.

A la casa principal, només entrar, es disposa un saló amb xemeneia, la cuina, un
lavabo i, baixant uns pocs graons, dos dormitoris i un bany. A la primera planta hi ha
un dormitori amb bany privat i amb accés a una terrassa immensa amb unes
precioses vistes al camp i les muntanyes.

Enganxada a aquesta casa, s'ha construït un annex que s'havia plantejat inicialment
com un apartament, però que encara es pot replantejar com una nova ala de la casa
canviant tota la distribució. En principi, aquí tenim en una mateixa planta la cuina, el
saló i un dormitori amb bany privat.

Finalment, s'ofereix un annex amb dos dormitoris amb bany privat, cuina i saló. Un
annex perfecte espai com una caseta de convidats, recentment renovat i llest per
entrar a viure,

La casa necessita reformes, però és una excel·lent oportunitat per adquirir un
habitatge en una zona on no hi sol haver gaire disponibilitat.

Disposa de dues cisternes daigua, una per a la recollida daigües pluvials. S'està
tramitant la sol·licitud de perforada i ja s'ha obtingut la llicència per a la instal·lació
de tanca amb fusta i tela cinegètica per reduir el soroll de la carretera.

lucasfox.cat/go/ibz33174

Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Aparcament, Exterior

REF. IBZ33174

2.290.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Sant Joan, Eivissa
Espanya »  Eivissa »  Sant Joan »  07815

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

340m²
Plànol  

16.700m²
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.cat/go/ibz33174
https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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