
REF. IBZ10259

3 150 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 11 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840

11
Sovrum  

6
Badrum  

619m²
Planlösning  

13.400m²
Totalyta

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.se Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Elegant rustik villa med mycket charm och i utmärkt skick,
bara 1 km från Santa Eulalia del Rio stad. Säljs med
turistlicens.

Denna imponerande lyxvilla är idealiskt belägen i ett lugnt område på Ibiza, bara 1 km
från Santa Eulalia och har stor avskildhet. De fantastiska stränderna på nordöstra
Ibiza ligger bara några minuter bort med bil och golfentusiaster tillgodoses väl på
Roca Llisa golfbana, bara 3 km från huset.

Omgiven av en magnifik 15 000 m² medelhavsträdgård fylld med fruktträd, palmer,
omfattande gräsmattor, en grillplats och ett vackert skuggigt avkopplande område, är
denna fastighet en oas av nöje och skönhet.

Huvudvillan är organiserad över två nivåer och hela fastigheten är genomsyrad av
elegans och avslutad till en mycket hög standard med högkvalitativa apparater och
teknik, luftkonditionering i alla sovrum och en oändlig lista över ytterligare
lyxfunktioner.

Bottenvåningen öppnar oss för att avslöja ett rymligt vardagsrum och fullt utrustat
kök, 3 dubbelrum och 2 moderna badrum med dusch. Ytterligare faciliteter på
bottenvåningen inkluderar ett stort lekrum, ett studierum och ett gym samt
fastighetens garage med 2 bilar.

Ytterligare tre dubbelrum väntar på oss på första våningen, varav två delar badrum
med badkar och huvudsviten med eget omklädningsrum, eget badrum och 2 privata
terrasser.

Besökare kan njuta av privat boende i form av en bekväm gästlägenhet med sitt
vardagsrum och matsal, kök, badrum och 2 sovrum.

Ett perfekt tillfälle för investerare som söker en enastående fastighet för uthyrning
med turistlicens eller för stora familjer som letar efter den perfekta bostaden för att
njuta av den rena kärnan i Ibiza.

lucasfox.se/go/ibz10259

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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