
SÅLD

REF. IBZ25347

2 500 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

5
Sovrum  

5
Badrum  

500m²
Planlösning  

1.300m²
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

Tomt med licens och färdig villa till salu bara några
minuter från Ibiza stad.

Det eleganta minimalistiska villaprojektet täcker 500 kvm plus en källare, byggd på en
tomt på 1 300 kvm.

Villan består av 5 sovrum, varav ett ligger på första våningen med tillgång till
trädgården och ett annat bredvid den 12 meter långa poolen som slutar exakt i
vardagsrummet och ger känslan av att vara på vattnet. Det finns också ett
avkopplande område.

Huset var utformat för att skapa ett öppet utrymme mellan vardagsrumsinteriören
och den stora uteserveringen där trädgården sveper runt villan.

Projektet ger möjlighet att endast ändra de inre utrymmena enligt köparens
preferenser.

lucasfox.se/go/ibz25347

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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