
SÅLD

REF. IBZ2647

1 500 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 9 Sovrum till salu i San Antonio, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San Antonio »  07820

9
Sovrum  

4
Badrum  

491m²
Byggyta  

2,150m²
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

Villa med 4 våningar belägen i Can Tomás, ett lugnt
bostadsområde precis utanför huvudvägen från Ibiza till
San Antonio.

Denna villa i klassisk stil byggdes 1970 och renoverades nyligen för att erbjuda 9
attraktiva sovrum och 4 badrum på 4 våningar.

Utanför villan hittar vi en snyggt underhållen, mogen trädgård med en vacker
grapefruktträd och en stor pool. Från de övre våningarna kan vi uppskatta vacker
utsikt över landskapet och San Antonio-bukten, med underbara solnedgångar.

Detta skulle göra en magnifik bostad för en stor familj eller en utmärkt
investeringsmöjlighet. Villan har en hyrelicens och är en mycket populär
hyresfastighet på kort sikt. Den nuvarande ägaren är beredd att ge varje köpare en
garanterad fast årlig hyrespremie i 5 år och att fortsätta driva hyresverksamheten i
villan. Erbjuder köparen den otillåtna möjligheten att förvärva en stressfri kortfristig
hyresfastighet med en garanterad inkomst.

Villan ligger i Can Tomás, ett lugnt litet bostadsområde 5 minuter från San Antonio, 10
minuter från Ibiza stad och 20 minuter från flygplatsen.

lucasfox.se/go/ibz2647

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Parkering, Balkong, Grillplats,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Öppen spis, Säkerhet, Turistlicens,
Tvättstuga, 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.

REF. IBZ2647

1 500 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 9 Sovrum till salu i San Antonio, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San Antonio »  07820

9
Sovrum  

4
Badrum  

491m²
Byggyta  

2,150m²
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

	Villa med 4 våningar belägen i Can Tomás, ett lugnt bostadsområde precis utanför huvudvägen från Ibiza till San Antonio.

