
SÅLD

REF. IBZ19950

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 15 Sovrum med 700m² Trädgård till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07800

15
Sovrum  

15
Badrum  

1,300m²
Byggyta  

700m²
Totalyta  

700m²
Trädgård

+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

En fantastisk gammal Palazzo att renovera ovanför den
historiska staden Ibiza, ett &quot;måste ha&quot; för en
samlare.

Huset tillhörde tidigare kyrkan och ligger bredvid de gamla byggnaderna på denna
UNESCO: s världsarvslista. Det ligger i ett unikt lugnt och avskilt läge, rikt på historia
och njuter av oslagbar utsikt över staden och hamnen.

Huset har varit oupptaget i några år men behåller många framstående funktioner
som är inställda för att lägga till karaktär och charm till en renovering som perfekt
blandar klassisk arkitektur med modern lyx. Dessa inkluderar golv och trappor,
medan mycket av det ursprungliga snickeri fortfarande finns på plats.

Naturligtvis är Ibiza underverk alla inom räckhåll, men huset har också tillgång till
fordon och ett garage för att göra det enkelt att ta sig runt, vare sig det är att hämta
gäster från flygplatsen eller utforska resten av White Isle.

Detta är en verkligt exceptionell möjlighet att skapa en magnifik, personlig privat
hem, hyresfastighet eller pied-a-terre i ett exklusivt läge på toppen av den historiska
staden Ibiza.

lucasfox.se/go/ibz19950

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Hiss, ,
Högt i tak, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, Balkong, Chill out plats,
Exteriör, I behov av renovering , Interiör,
Nära internationella skolor, Öppen spis,
Tjänsteentré, 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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