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ÖVERBLICK

Unikt hus med ett torn till salu nära Playa d&#39;en
Bossa och Ibiza Dalt Villa

Denna unika fastighet i Ibiza ligger bara 3 minuter med bil från centrum och nära öns
viktigaste sevärdheter inklusive hamnen, stränderna och det bästa nattlivet.
Flygplatsen ligger också inom räckhåll.

Fastigheten presenteras i utmärkt skick och har nyligen genomgått en högkvalitativ
renovering. På bottenvåningen hittar vi vardagsrummet med charmiga runda fönster
och den rymliga matplatsen perfekt för underhållning. Det öppna köket är modernt
och fullt utrustat med attraktiva träbänkar. Alla bostadsområden har tillgång till
terrassen, perfekt för uteservering. Det finns 4 sovrum på bottenvåningen, alla med
eget badrum och tillgång till utsidan.

En attraktiv öppen trappa leder från vardagsrummet till tornet där det finns en stor
terrass med ett fantastiskt chill-out område och fantastisk havsutsikt, fler trappor
leder till taket på tornet.

Fastigheten har utmärkt utomhusutrymme med en välskött trädgård och en pool.
Dessutom finns det två sommarhus som har omvandlats till 2 separata
studiolägenheter, gästboende för att imponera.

Ett utmärkt alternativ för familjer som söker hem eller andra bostad i ett lugnt men
bekvämt läge. Fastigheten har en turistlicens vilket gör det till ett spännande
alternativ för investerare.

lucasfox.se/go/ibz11809

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Chill out plats, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Interiör, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Öppen spis,
Renoverad, Tjänsteentré, Turistlicens,
Tvättstuga, Utrustat kök, Utsikt
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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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