
REF. IBZ29037

2.300.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos à venda em Santa Eulalia, Ibiza
Spain »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07819

4
Quartos  

4
wc  

442m²
Plano  

1.339m²
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

Magnífica propriedade na primeira linha do campo de
golfe, com piscina privada e licença comercial para venda
na Roca Llisa.

Esta espaçosa quinta está localizada na primeira linha do campo de golfe de Ibiza, na
prestigiada urbanização de Roca Llisa, a 5 minutos do centro urbano da cidade de
Jesús e a 10 minutos da cidade de Ibiza.

Com área construída de 442 m², está instalada em um terreno de 1.339 m².

A casa tem licença comercial, embora actualmente tenha sido transformada numa
magnífica moradia térrea com uma espaçosa sala de estar, sala de jantar, duas
cozinhas totalmente equipadas (uma delas industrial), quatro quartos e quatro casas
de banho.

Os espaços exteriores foram pensados para o gozo dos hóspedes, com amplas zonas
para relaxar e apanhar banhos de sol e uma piscina privada de 34 m² para se
refrescar nos quentes verões da ilha. Em suma, uma casa cheia de recantos para
descansar e desfrutar do clima mediterrâneo.

O imóvel possui ar condicionado, parqueamento e alarme.

lucasfox.pt/go/ibz29037

Terraço, Piscina, Jardim, Luz natural,
Estacionamento, Vistas, Vestiário,
Segurança, Permitido animais,
Janelas de vidro duplo , Despensa,
Cozinha equipada, Àrea chill out,
Ar condicionado, Alarme,
Acesso habilitado para cadeira de rodas
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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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