
SÅLD

REF. IBZ7313

3 190 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07830

4
Sovrum  

4
Badrum  

250m²
Planlösning  

2.000m²
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

Villa till salu med exceptionell havsutsikt, nära stranden i
San José, Ibiza

Med en fantastisk havsutsikt och bara 1 km från stranden är denna 4-rums villa i San
José en underbar strandbostad. Huset nås via en utvändig trappa som leder till
poolen och terrassen.

På nedre våningen finner vi det moderna vardagsrummet. inredda i vitt är det både
ljust och rymligt med tillgång till den vackra terrassen, poolen och chill-outområdet.
Den angränsande matsalen har ett praktiskt, öppet kök.

En trappa leder från vardagsrummet till övervåningen där vi hittar de 4 sovrummen,
alla med badrum, terrass och havsutsikt. Den här egenskapen skulle göra en härlig
permanent eller fritidshus för familjer på ett fantastiskt läge, perfekt för avkoppling
och njut av allt som Ibiza har att erbjuda. Med ett turistlicens är det också ett
intressant alternativ för investerare.

lucasfox.se/go/ibz7313

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Turistlicens, Solpaneler, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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