
SÅLD

REF. IBZ15679

400 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 1 Sovrum med 60m² terrass till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07800

1
Sovrum  

1
Badrum  

61m²
Planlösning  

60m²
Terrass

+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

Loftvakt takvåning med havsutsikt i en 1500-talsbyggnad
i Ibiza, förklarade en UNESCO världsarvslista.

Denna vackra och välkomnande takvåning i tak stil ligger i en renoverad byggnad,
som dateras tillbaka till 1500-talet, i hjärtat av den gamla staden. Det ligger i
citadellet i Ibiza, som har deklarerats som världsarvslista av UNESCO. Stenbågarna
ger visuellt bevis på egenskapens historia så snart vi går in.

Tillgång till fastigheten ligger på bottenvåningen där vi hittar ett komplett badrum
och ett oberoende utrustat kök, följt av det rymliga och ljusa vardagsrummet-
matsalen som är välutrustad med en hopfällbar dubbelsäng. Ovanför badrummet, på
en mezzanine, finns det ett trevligt dubbelrum.

Från vardagsrummet leder en trappa upp till 60 m² terrassen, där du kan njuta av en
fantastisk utsikt över havet och Ibiza hamn bort från det liv och rörelse som ofta
omger det.

Detta är färdigt att flytta in i penthouse, en äkta pärla i hjärtat av en av de mest
kända och historiska städerna i Medelhavet. Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/ibz15679

Havsutsikt, Terrass, Högt i tak, Utsikt,
Utrustat kök, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Chill out plats
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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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