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REF. IBZ15621

3 400 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  0000

5
Sovrum  

6
Badrum  

383m²
Byggyta  

2,000m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Mycket ljus villa med 4 sovrum renoverad med material
av bästa kvalitet och med en pool, till salu 2 minuters
promenad från havet, nära Cala Conta och San José.

Denna spektakulära helrenoverade villa ligger 2 minuters promenad från havet, 3
minuter från Cala Conta och 10 minuter från San José.

Detta 3-våningshus ligger på en tomt på 2 000 m² med vackert utsida och fantastisk
utsikt över havet och Es Vedra.

Från den vackra trädgården korsar vi huvudglasdörren, från vilken vi redan har utsikt
över Es Vedra. Vi går in i en stor lounge där det finns en matsal, ett stort öppet kök
med en separat terrass, ett skafferi, ett gästbadrum och 2 sovrum med privata
badrum. Från vardagsrummet ger helt glaserade dörrar tillgång till terrassen och
infinitypoolen.

På första våningen hittar vi 2 exceptionella sovrum med omklädningsrum och privata
badrum. En av dem har en utomhusdusch, medan den andra, som är den viktigaste,
har tillgång till en enorm terrass. Båda erbjuder fantastisk utsikt över havet.

Slutligen, i källaren finns ett komplett spa med bastu, badrum och utsikt över
poolens inre genom glas. Denna våning kompletteras av ett sovrum för
servicepersonalen och en vinkällare.

Utanför kan du njuta av trädgården och poolen, koppla av i flera avkopplingsområden
och dela måltider i matplatsen utomhus med sin grill. Det finns också ett stort garage
och ett stort parkeringsområde.

Fullständigt renoverad, presenteras villan i helt nytt skick med höga ytbehandlingar:
den är innesluten av högkvalitativt glas och har golvvärme med luftkonditionering,
central luftkonditionering och omkretslarm.

En unik möjlighet för dig som söker en vacker och exklusiv villa i Ibiza.

lucasfox.se/go/ibz15621

Havsutsikt, Strand, Utsikt över bergen,
Terrass, Trädgård, Jacuzzi, Spa,
Garagem privada, Naturligt ljus, , Parkering,
Balkong, Chill out plats, Dubbla fönster,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Luftkonditionering, Öppen spis,
Renoverad, Tvättstuga, Uppvärmning, 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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