
VENDIDO

REF. IBZ6459

2.500.000 € Casa rural - Vendido
Casa rural Quartos à venda em Santa Eulalia, Ibiza
Spain »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07815

5
Quartos  

3
wc  

301m²
Plano  

30.000m²
area do terreno

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.pt Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Quinta com 3 hectares de terreno a poucos passos de
Benirras.

Esta bonita vila tradicional desfruta de uma localização ideal na zona rural de Ibizan,
a poucos minutos da praia de Benirras e da cidade de San Miguel.

Esta casa térrea está localizada em um terreno cercado de aproximadamente 30.000
m² e tem 363 m² construídos.

Antes de entrar na casa, cruzamos um impressionante terraço coberto que se
estende por toda a frente da casa, com uma sala de estar, sala de jantar e cozinha ao
ar livre: o lugar perfeito para desfrutar do ar livre durante todo o ano, graças à sua
orientação sul.

Entramos na casa através de uma espaçosa sala de jantar aberta com uma grande
cozinha equipada com uma ilha central e uma despensa.

Da sala de estar, podemos acessar um quarto de banho e dois quartos duplos que
compartilham um banheiro completo.

Através de um acesso externo e independente, podemos ir a um andar com sua sala
de estar e cozinha aberta, com dois quartos e um banheiro completo.

Lá fora, você pode aproveitar o jardim maduro e a grande área da piscina e relaxar
compartilhando o almoço e o jantar na sala de jantar ao ar livre, com vistas
maravilhosas sobre o campo.

Além disso, como qualquer fazenda autêntica, a casa possui vários tipos de árvores
frutíferas e inúmeras oliveiras, o que lhe permitirá realizar o seu sonho de produzir e
consumir seu próprio óleo.

A moradia apresenta acabamentos muito bons e está equipada com aquecimento
central de ar condicionado.

Uma oportunidade única para quem quer curtir a natureza e as praias míticas de
Ibiza.

lucasfox.pt/go/ibz6459

Vistas à montanha, Terraço, Piscina, Jardim,
Luz natural, Estacionamento, Vistas,
Próximo de escolas internacionais,
Permitido animais, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
Churrasco, Chaminé, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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