
SÅLD

REF. IBZ11413

495 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840

3
Sovrum  

3
Badrum  

150m²
Byggyta

+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

Hus med en fantastisk takterrass till salu i Roca Llisa Golf
Club, Ibiza.

Denna vackra parhus är till salu i Roca Lisa Golf Club, Santa Eulalia, nära Ibiza stad
och bara 35 minuter från flygplatsen. Denna lugna miljö är perfekt för dem som vill
njuta av ön hela året, med många restauranger i närheten, liksom stränder som
Talamanca och Cala Olivera bara några minuter bort. Dessutom är fastigheten perfekt
positionerad för att njuta av fantastisk utsikt över solnedgången.

På bottenvåningen i lägenheten hittar vi vardagsrummet. Med uteplatsdörrar som
leder till terrassen får platsen gott om naturligt ljus. Det öppna köket är modernt och
utrustat med en helt ny diskmaskin och ugn, det finns också en stor tvättstuga. Ett
sovrum och duschrum på bottenvåningen är idealiska för gästerna.

De 2 återstående sovrummen ligger på första våningen, varav det ena är sovrummet
med eget badrum och en klädkammare medan andra sovrummet är en dubbel med
ett duschrum. Från första våningen har vi tillgång till den härliga takterrassen med
avkopplingsområde och dusch.

Invånarna har tillgång till den gemensamma swimmingpoolen. Ytterligare
anmärkningsvärda funktioner inkluderar luftkonditionering, satellit-TV och ett
ljudsystem. Fastigheten är utrustad med ett larmsystem med kameror och nya
elektriska fönsterluckor för total säkerhet och trygghet. Fastigheten har ett område
för parkering.

Denna fastighet är Roca Llisa är perfekt för Thos som söker ett privat och fridfullt
hem i Ibiza.

lucasfox.se/go/ibz11413

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Renoverad,
Uppvärmning, Walk-in closet
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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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