
SÅLD

REF. IBZ16274

€2,900,000 Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum med 100m² terrass till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07839

5
Sovrum  

6
Badrum  

283m²
Byggyta  

708m²
Totalyta  

100m²
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

Lyxig frontlinje, havsutsikt med turistlicens till salu i Vista
Alegre, öns mest prestigefyllda stadsdel. Företaget ingår i
priset, idealiskt för investerare.

Beläget i det ombonade området Vista Alegre, med 24-timmars säkerhet, har denna
lyxiga villa direkt havsutsikt och ligger bara 10 minuter från Ibisas flygplats. Platsen
erbjuder den förföriska kombinationen av integritet och säkerhet och enkel tillgång
till Ibiza livliga nattliv.

Villan har en inbyggd storlek på 283 m² och ligger på en tomt på 595 m². Den har ett
stort, ljust vardagsrum med en upphängd skorsten och tillgång till utsidan. De 5
bekväma dubbelrummen har alla privata badrum och terrasser och det finns 2
matsalar, ett biografrum, 2 kök, ett grovkök, personalkvartaler och ett garage.
Sovrum, vardagsrum och biografrum har alla fördelar med luftkonditionering.

Utanför hittar vi vackra grunder med terrasser, chill out områden, en privat pool,
solterrasser, grillplats och matplats. perfekt för att njuta av avundsvärt lokalt klimat
och underhållande gäster.

Villan ligger i ett gated community med 24-timmars säkerhetstjänst och en stor pool
för exklusiv användning av villan och dess närliggande villor.

Kontakta oss idag för mer information om denna fantastiska villa i Ibiza.

lucasfox.se/go/ibz16274

Havsutsikt, Strand, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Naturligt ljus, , Parkering, Balkong,
Chill out plats, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Grillplats, Hyrlicens,
Inbyggda garderober, Interiör, Larm,
Luftkonditionering, Nybyggd, Öppen spis,
Tjänsteentré, Tvättstuga, Uppvärmning,
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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