
VENUT/UDA

REF. IBZ34669

4.500.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 180m² terrassa en
venda a Ibiza ciutat
Espanya »  Eivissa »  Eivissa »  07849

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

461m²
Plànol  

1.500m²
Dimensions del terreny  

180m²
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

Vila de 4 plantes, amb múltiples terrasses, molta
privadesa, àmplies estades i un estudi d'enregistrament
insonoritzat en venda a la urbanització exclusiva de Can
Furnet.

Aquesta vila es troba ubicada dins una de les millors urbanitzacions dEivissa, Can
Furnet, a 10 minuts del centre i amb tota la tranquil·litat de viure als afores, envoltats
de camp.

La urbanització es troba en aquest moment en obres, ja que estan canviades totes les
canonades i posant-ho tot al dia perquè els propietaris tinguin tot perfecte.

La casa es distribueix en quatre plantes amb una escala oberta que unifica tota la
vivenda.
A dalt de tot, tenim el terrat, tot preparat per habilitar un dormitori tipus suite o
mantenir-lo com a zona chill-out, amb les millors vistes sobre Dalt Vila, Formentera i
el Mar.

Accedim a la vivenda per la planta principal. A continuació, es disposa un saló, la
cuina amb una cambra de bugaderia, emmagatzematge i entrada de servei. També
tenim un dormitori amb bany privat. Tota la planta està envoltada de terrasses amb
vistes a la ciutat.

Baixant a la zona de nit, ens trobem amb un segon saló amb una xemeneia penjant
preciosa. La planta compta amb una màster amb bany privat i tres dormitoris, un amb
bany privat i un altre amb bany semiprivat. Un lavabo completa la distribució
daquesta planta. Les terrasses s´uneixen i ens porten a la zona de jardí i piscines.

Finalment, a la planta semisoterrani, ens trobem l'enorme garatge, amb capacitat per
a dos cotxes dins i dos més fora, un bar i una sala de cinema i estudi
d'enregistrament, tot professional i tot insonoritzat per no molestar la resta de veïns.
Un bany complet amb jacuzzi completa la planta de lleure.

La zona de piscina privada disposa de gandules i una sauna i bany sota la mateixa.

La casa disposa de plaques solars, així com un pou que genera 30.000 litres daigua al
dia, suficient per al manteniment del jardí i la piscina.

lucasfox.cat/go/ibz34669

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Garatge privat, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Seguretat, Safareig, Plafons solars,
Llar de foc, Exterior, Entrada de servei,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Barbacoa, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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És un habitatge perfecte per a famílies grans que necessitin espais amplis i estar a
prop de la ciutat, però allunyats dels sorolls. Un veritable paradís amb les millors
vistes de la zona.

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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	Vila de 4 plantes, amb múltiples terrasses, molta privadesa, àmplies estades i un estudi d'enregistrament insonoritzat en venda a la urbanització exclusiva de Can Furnet.

