
SÅLD

REF. IBZ14827

3 290 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07819

5
Sovrum  

4
Badrum  

230m²
Planlösning  

2.211m²
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

Elegant villa med 5 sovrum och fantastisk utsikt över
staden och bergen, till salu nära Ibiza stad.

Helt renoverad till en extremt hög standard hela tiden, ligger denna vackra moderna
villa i välskötta trädgårdar på en stor tomt i frodiga omgivningar.

Fastigheten utnyttjar en upphöjd position som erbjuder vidsträckt utsikt över bergen
och staden. Detta är ett mycket lugnt område, men ligger bara några minuters
promenad från Jésus och mycket nära andra bekvämligheter.

Trädgårdarna har perfekta gräsmattor, fruktträd och en underbar poolterrass som i
sig själv förbises av olika skyddade eller öppna sittplatser, matsalar och chill-out-
områden som inkluderar en stor matterrass och sommarkök / grill.

Inuti är huset ljust, öppet och översvämmat med naturligt ljus tack vare rena linjer,
vita väggar och stora dörrar och fönster. Allt är i perfekt skick inifrån och ut tack vare
renoveringen utan kompromisser.

Ett av sovrummen på bottenvåningen har en balkong, medan den fantastiska master-
sviten tar upp första våningen och har en egen stor takterrass.

Fullständig hemautomation gör livet enkelt och det finns gott om parkering vid sidan
och baksidan av huset.

lucasfox.se/go/ibz14827

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, Utsikt, Uppvärmning,
Turistlicens, Rullstolar, Renoverad,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, 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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