
SÅLD

REF. IBZ17266

1 350 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07830

5
Sovrum  

4
Badrum  

205m²
Planlösning  

755m²
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

Utmärkt villa med 5 sovrum med trädgård och pool till
salu nära vackra stränder. Med turistlicens.

Detta fantastiska familjhem i San José är fördelat på två våningar plus en källare och
har fantastiskt utomhusutrymme.

På bottenvåningen, genom ingången når du det rymliga vardagsrummet med tillgång
till uteplatsen, som har en vacker fontän. Matsalen har öppet tak och har utsikt över
övervåningen. Bredvid vardagsrummet finns det öppna köket, som är fullt utrustat.

Var och en av dessa rum har tillgång till den vackra halvtäckta terrassen som leder till
trädgården och poolen. Ett sovrum med dubbelsäng och ett separat badrum utrustat
med dusch, handfat och toalett slutför detta golv.

En trappa leder från vardagsrummet till övervåningen. Det stora sovrummet har eget
badrum, omklädningsrum och privat terrass, och de andra två dubbelrummen delar
badrum med badkar, handfat, toalett och bidé. Från korridoren kan du njuta av
vacker utsikt över matsalen på bottenvåningen, och du har också tillgång till en stor
terrass med fantastisk utsikt. Trappor leder till en 80 m² stor terrass som ligger på en
högre nivå, varifrån du kan beundra spektakulär utsikt över bergen.

Från bottenvåningen kommer vi också till källaren, som för närvarande består av det
femte sovrummet, gymmet, ett tvättstuga, ett stort rum som är avsett för förvaring
och ett badrum utrustat med dusch, handfat och toalett. Från källaren kan du också
komma åt den vackra trädgården.

Detta fantastiska hem presenteras med ytor av högsta kvalitet. Förutom de
ovannämnda funktionerna har den ett larmsystem, solpaneler och golvvärme.
Fastigheten har turistlicens.

Kontakta oss för mer information om denna villa i den vackra staden San José.

lucasfox.se/go/ibz17266

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Turistlicens, Solpaneler, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Chill out plats, Balkong
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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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