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Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Ibiza ciutat
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Dormitoris
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Plànol
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+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Preciosa vila en venda al cor de Dalt Villa, enganxada a la
muralla del castell dEivissa amb incomparables vistes al
mar, al port i la ciutat.
Lucas Fox s'enorgulleix de presentar aquesta estupenda vila al cor de Dalt Villa,
enganxada al castell d'Eivissa, una zona amb molta història i encant.
Aquest habitatge únic gaudeix de les millors vistes de la ciutat dEivissa. De dia, es
poden admirar els vaixells i els iots que arriben al port, així com l'horitzó del mar, la
ciutat i les boniques muntanyes verdes. De nit, l'escenari es converteix en un
espectacle de llums, amb els llums de la ciutat i els estels que es poden admirar des
de la bonica terrassa de la teulada. La mateixa terrassa ofereix unes vistes
panoràmiques de 360 graus, amb la catedral del Castell com el punt més proper i
impressionant.
Tota la vila és una obra d'art on el bon gust en la selecció de la decoració es
complementa amb uns espais amplis i lluminosos; un ambient perfecte per gaudir de
diverses zones d'estar i de sentir-se a casa.

lucasfox.cat/go/ibz34355
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Piscina, Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Sostres alts, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Llar de foc, Safareig, Saló de bellesa ,
Traster, Vestidor, Vistes, Zona chill-out

Un ascensor comunica des de l´ampli garatge, fins a la planta principal.
La piscina ofereix un magnífic espai on relaxar-vos i refrescar-vos els dies d'estiu,
una cosa necessària en aquesta zona, però que poques vivendes al costat del castell
ofereixen.
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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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