
REF. IBZ18605

3 100 000 € Hus/Villa - Till salu
hus/villa med 5 Sovrum till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  .

5
Sovrum  

5
Badrum  

390m²
Planlösning  

28.000m²
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

Unik villa i loftstil med utmärkt utomhusutrymme och
underbar utsikt, till salu nära Cala Jondal i Ibiza.

Med fantastiskt naturligt ljus och utmärkt utsikt kommer denna fastighet att göra en
exceptionell permanent bostad på ön och det har också beviljats en turistlicens. Dess
loftdesign är perfekt för dem som söker en unik egendom på ön Ibiza.

Utanför boende: detta är känslan av detta välkomnande hem. Omgiven av träd och
vegetation och med två ytterväggar ombyggda till fönster från marknivå upp till
första våningen, kan du beundra fantastisk naturvyer från hotellet.

Huvudentrén leder till ett öppet utrymme med en mysig soffa, det perfekta utrymmet
för att njuta av en film eller läsa en bok. Bredvid detta finns en rustik skorsten för
snygga vinterkvällar medan du slappar inuti. I närheten finns en matplats med bord
för många gäster och på vänster sida köket. De levande och matsal och kök har alla
tillgång till terrassen och poolen samt den vackra trädgården med fruktträd och
växter.

Också på lägre nivå hittar vi 2 sovrum med badrum, ett bibliotek och ett gästtoalett.
Med trappan som leder till den övre nivån når vi den fridfulla mezzaninen. På höger
sida har ägaren installerat ett öppet kontor och till vänster ett bibliotek med soffor.

Sovrummet inkluderar sovrummet och 2 ytterligare stora sovrum med eget badrum.
Alla rum har tillgång till stora skrivbord och terrasser för att njuta av sin egen
integritet på morgonen medan du har en kaffe eller bara kopplar av.

Kontakta oss för ytterligare information eller för att be om en visning.

lucasfox.se/go/ibz18605

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
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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