
SÅLD

REF. IBZ17186

€1,096,000 Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 7 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07850

7
Sovrum  

5
Badrum  

274m²
Byggyta  

713m²
Totalyta

+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

Charmig villa i medelhavsstil med en separat
annexlägenhet, till salu nära San Carlos, Ibiza.

Denna charmiga villa i spansk stil ligger i ett lugnt område bara 5 minuter med bil
från San Carlos med dess rikedom av butiker, barer och restauranger. Santa Eulalia
ligger också i närheten - 15 minuter med bil - och Sant Gertrudis kan nås på 20
minuter. Fastigheten är perfekt belägen för att njuta av några av de bästa stränderna
i området: Es Figueral-stranden ligger 500 meter bort och Cala Boix och Pou d'es Lleo
kan båda nås på cirka 5 minuter med bil.

Tomten som villan ligger på är mycket privat eftersom den är helt innesluten och
erbjuder en vacker trädgård med mogna träd och buskar. Poolområdet har täckta
sittplatser, dusch, toalett och inbyggd grill som gör det till det perfekta utrymmet för
underhållande. Det finns också en stenbrödugn. Fantastisk utsikt över havet och
landet kan avnjutas från villas olika terrasser.

Fastigheten består av ett 2-våningshus huvudhus plus en annex studiolägenhet. På
bottenvåningen i huvudhuset hittar vi en vardagsrum med matspis med vedspis och
ett fullt utrustat kök, 3 sovrum med delat badrum och ett sovrum med eget badrum.
Huvudhusets nedre våning är en lägenhet med separat ingång som har en
vardagsrum med matplats med pelletskamin, ett öppet kök, 2 sovrum med delat
badrum, 1 sovrum med eget badrum och ett förråd.

Ett vardagsrum och sovrum med badrum och litet kök utgör den separata annex
studiolägenheten.

Ett perfekt familjehem, perfekt för året runt bo eller semester vid stranden.

lucasfox.se/go/ibz17186

Havsutsikt, Strand, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Chill out plats, Dubbla fönster, Förråd,
Grillplats, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
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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