REF. IBZ24554

€2,850,000 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien » Ibiza » Santa Eulalia » 07840
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820m²
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Totalyta
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ÖVERBLICK

Helt renoverad villa med 5 sovrum med fantastisk utsikt
över havet och Dalt Villa, till salu på toppen av Can Furnet,
Ibiza.
Denna fantastiska totalrenoverade villa har ett perfekt läge på toppen av Can Furnet,
en berömd och mycket säker stadsdel, bara några minuter från Ibiza centrum och
flera golfbanor.
Huset har en byggd yta på 458 m² fördelad på 3 våningar och har flera terrasser.
När vi passerar genom en dubbel huvudträdörr, hälsas vi av en välkomnande och ljus
hall som fördelar huset i flera områden. På höger sida hittar vi ett sovrum med eget
badrum och en vacker privat terrass innan vi går in i huvudområdet. Till vänster finns
en gästtoalett med dusch, bredvid hissen som serverar de 3 våningarna.
Härifrån går vi in i det rymliga vardagsrummet som är omgivet av fönster som leder
till terrassen med fantastisk utsikt över havet och slottet i Ibiza. Det fullt utrustade
öppna köket har en central ö och ger tillgång till det rymliga utomhusområdet med
pool och söderläge.

lucasfox.se/go/ibz24554
Havsutsikt, Utsikt över bergen, Terrass,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Chill out plats, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad, Säkerhet,
Service-hiss, Utrustat kök, Utsikt

Återkommande genom hallen går vi ner för trappan för att nå nedre våningen som
erbjuder ett rymligt sovrum med eget badrum, ett omklädningsrum och en terrass
med utsikt. Därefter hittar vi ett annat sovrum med privat badrum med tillgång från
hissen och en egen ingång från utsidan. På samma våning finns det ett tredje sovrum
med eget badrum.
Slutligen, på översta våningen, har vi ett stort sovrum med privat badrum och tillgång
från hissen eller från utsidan, med ett stort omklädningsrum och en stor terrass med
imponerande utsikt.
Utanför kan du njuta av det stora poolområdet med total integritet, koppla av på
någon av dess terrasser och äta lunch och middag på en stor terrass med fri utsikt
över havet och Ibizan-landsbygden.
Dessutom har huset ett stort garage och är helt renoverat och utrustat, bara väntar
på att möbleras efter den nya ägarens smak.
Kontakta oss för mer information.
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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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