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€2,950,000 Casa / Vil·la - En venda

Masia en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Santa Eulalia, Eivissa
Espanya » Eivissa » Santa Eulalia » 07849

5

5

290m²

15,300m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.cat

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Eivissa, Espanya

REF. IBZ6558

€2,950,000 Casa / Vil·la - En venda

Masia en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Santa Eulalia, Eivissa
Espanya » Eivissa » Santa Eulalia » 07849

5

5

290m²

15,300m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Dimensions del terreny

DESCRIPCIÓ

Preciosa finca d&#39;estil tradicional eivissenc amb 5
dormitoris, 5 banys i amplis espais interiors i exteriors, en
venda en una zona envoltada de bosc i prop de tots els
serveis de Santa Eulàlia i algunes de les millors platges
d&#39;Eivissa.
Sortint de la carretera principal que connecta Eivissa i Santa Eulàlia i endinsant-nos
al bosc s'arriba a aquesta preciosa casa eivissenca, restaurada pels propietaris
actuals. Aquesta atractiva finca està amagada enmig de bosc, prop de Santa Eulàlia i
la platja, però allunyada per poder gaudir d'aquest magnífic oasi natural.
A l'entrada se situa una zona d'aparcament, on es pot apreciar el gran jardí que
envolta la casa amb una preciosa piscina turquesa davant, i zones enjardinades amb
espais de terrassa, porxo i pèrgola perfectes per menjar a l'aire lliure, prendre el sol
o relaxar-se.

lucasfox.cat/go/ibz6558
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Llum natural, Aparcament,
Aire condicionat, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
S'accepten mascotes , Traster,
Zona chill-out

Des de la zona d'aparcament s'accedeix a l'entrada principal, on hi ha un espaiós
saló. A mà esquerra se situen unes escales que porten als 3 dormitoris de la planta
superior.
La planta baixa disposa de 2 dormitoris i 2 banys a mà dreta, tots dos dormitoris amb
sortida a una terrassa. A mà esquerra trobem una espaiosa cuina oberta, i a la banda
un menjador amb una gran taula sota un gran finestral, amb precioses vistes a bosc.
La planta superior consta d'1 dormitori amb bany privat i sortida a una terrassa al
terrat a mà esquerra, ia mà dreta hi ha els 2 dormitoris i 2 cambres de bany. Un
d'aquests dormitoris també disposa d'accés a la terrassa al terrat.
Aquesta joia immobiliària està envoltada de naturalesa i ofereix grans terrasses,
perfectes per crear les zones de chill-out i barbacoa ideals per gaudir a l'estiu. A més,
consta d'un dipòsit per a aigües pluvials.
Aquest habitatge és ideal per a una família amb fills, ja que està totalment protegida
de l'soroll i de el trànsit, molt a prop de centre de Santa Eulàlia i la platja.
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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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