
REF. IBZ34160

4.850.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 10 dormitoris amb 509m² terrassa en venda a Ibiza ciutat, Eivissa
Espanya »  Eivissa »  Eivissa »  07819

10
Dormitoris  

13
Cambres de bany  

1.093m²
Plànol  

1.000m²
Dimensions del terreny  

509m²
Terrassa

+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

Magnífica vila de més 1000 m² amb 2 apartaments
independents, 3 trasters, hamman i mil opcions de
personalització en venda a Can Furnet.

A la demandada urbanització de Can Furnet, en un carrer sense sortida, es troba
aquesta meravellosa vila amb deu dormitoris i molts racons per descobrir. Es
distribueix en tres plantes, totes amb terrasses i vistes. Tots els dormitoris són
amplis i disposen de bany privat.

Aquesta àmplia i majestuosa vila es presenta tota en blanc sobre el turó i amb unes
vistes increïbles a Dalt Vila, al mar ia Formentera.

A l'entrada, hi ha dues places d'aparcament, així com un garatge, que actualment es
fa servir com a espai d'emmagatzematge.

Pujant a la dreta, es disposa un apartament preciós de 92 m² amb saló i cuina en un
espai obert i un dormitori, perfecte per quan un vol un espai més reduït, intimitat o
per lloguer.

Entrant a la casa principal, arribem a un enorme saló que s'obre a la terrassa i un
dormitori enorme amb bany privat amb banyera, vestidor i espais
d'emmagatzematge. Baixant una planta, es disposa un saló amb xemeneia, la cuina i
la terrassa. També hi ha un gimnàs. Es completa amb dos dormitoris amb accés
independent. Una planta més avall tenim tres dormitoris, un amb xemeneia, i tres
dormitoris amb accés exterior independent. Tots els dormitoris tenen accés a la
piscina per les terrasses

Sota la piscina tenim el hamman i un altre apartament independent de 92 m².

Tota la casa està il·luminada amb leds, creant un ambient increïble a les nits quan
Dalt Vila s'il·lumina.

És un habitatge amb infinitat de possibilitats. Poseu-vos en contacte per visitar-la i
poder-la descobrir.

lucasfox.cat/go/ibz34160

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Llum natural, Aparcament, Aire condicionat,
Barbacoa, Vistes, Zona chill-out
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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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	Magnífica vila de més 1000 m² amb 2 apartaments independents, 3 trasters, hamman i mil opcions de personalització en venda a Can Furnet.

