
SÅLD

REF. IBZ10189

3 400 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 150m² terrass till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07830

5
Sovrum  

6
Badrum  

359m²
Planlösning  

3.048m²
Totalyta  

150m²
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

Fantastisk nyrenoverad villa med 6 sovrum med pool,
tennisbana och hyreslicens till salu i San José, bara några
minuter från stranden, flygplatsen och Ibiza stad.

Underbar, renoverad villa i Ibiza, idealiskt beläget nära flygplatsen, staden San José
och bara några minuter från de bästa stränderna och sociala hotpots på den vita ön.
Den här egenskapens unika charm ligger i känslan av avskildhet och avskildhet som
den erbjuder samtidigt som den är inom bekvämt räckhåll för bekvämligheter.

Villan har en byggd yta på 594 m² och är organiserad på 2 våningar med flera
terrasser. Det stora rymliga vardagsrummet och matsalen, fullt utrustat kök och ett
eget sovrum finns på bottenvåningen. Det finns en härlig täckt uteservering med
plats för 12 personer och ett sommarkök med grill. Förutom poolen och grillområdet,
har villan en helt inhägnad tennisbana. I grillområdet finns ett separat sovrum med
dubbelsäng med eget badrum.

På övervåningen hittar vi ytterligare 3 sovrum med 2 badrum och 2 terrasser med
utsikt över poolen, Formentera och havet. Dessutom finns det ett charmigt pensionat
på tomten med eget badrum, kök och sovrum som bekvämt kan rymma 2 personer.

Storleken och det utmärkta skicket för denna villa, läget, utsikten, utomhusområdet
och turistlicensen, gör detta till ett utmärkt fritidshus eller hyresfastighet.

lucasfox.se/go/ibz10189

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Tennisbana, Gym,
Garagem privada, Padel-bana, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Turistlicens, Öppen spis,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Chill out plats, Brunn
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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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	Fantastisk nyrenoverad villa med 6 sovrum med pool, tennisbana och hyreslicens till salu i San José, bara några minuter från stranden, flygplatsen och Ibiza stad.

