
SÅLD

REF. IBZ18567

2 500 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 6 Sovrum med 143m² terrass till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07849

6
Sovrum  

6
Badrum  

442m²
Planlösning  

1.519m²
Totalyta  

143m²
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

Villa med 6 sovrum med stora utomhusutrymmen
inklusive trädgård, pool, parkering och terrass, till salu i
en ny utveckling i staden Ibiza.

Med en yta på nästan 50 000 m² ligger utvecklingen i ett trädbevuxet område av tall-,
ek- och johannesbrödträd, vilket ger det en mycket naturlig och typiskt
medelhavsatmosfär.

Can Aubarca-utvecklingen erbjuder denna underbara och unika designvilla med
arkitektoniska funktioner som tar hänsyn till tomtens exakta form och läge. Särskild
omsorg har tagits för att skapa ett familjhem som åtnjuter integritet och fri utsikt.

Utanför hittar vi en privat trädgård, pool och parkering, inuti hittar vi vackra
utrymmen fördelade på två våningar plus takterrassen. Dagområdena ligger på första
våningen och inkluderar ett rymligt vardagsrum med matsal, ett avancerat kök och ett
servicesovrum och badrum, samt en gästtoalett, en tvättstuga och ett gäst sovrum
och badrum.

Det stora sovrummet med privat badrum och omklädningsrum ligger på
bottenvåningen, tillsammans med 3 andra sovrum med separata privata badrum.
Denna våning är komplett med ett vardagsrum, en allmän garderob och en stor
terrass.

Slutligen har den en takterrass med ett solterrass.

Kontakta oss idag för mer information om detta imponerande nybyggda hem nära
staden Ibiza.

lucasfox.se/go/ibz18567

Trädgård, Terrass, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Nybyggd,
Luftkonditionering, Exteriör
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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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	Villa med 6 sovrum med stora utomhusutrymmen inklusive trädgård, pool, parkering och terrass, till salu i en ny utveckling i staden Ibiza.

