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ÖVERBLICK

Fantastisk villa i ett lugnt läge i Sa Carroca, Ibiza

Idealiskt beläget nära Ibiza stad, flygplats, klubbar, restauranger och trendiga
stränder. Denna vackra villa har en exotisk atmosfär med poolen omgiven av en
tropisk trädgård.

Det finns 2 stora dubbelrum och 1 stort badrum i huvudbyggnaden och ett pensionat
med 1 sovrum och badrum. Två av sovrummen vetter mot poolen. Det finns också en
stor solterrass på taket med härlig havsutsikt. Det finns en tvättmaskin och
torktumlare i huvudbyggnaden och alla rum har luftkonditionering / värmeenheter.

Villan har trägolv överallt, ett fullt utrustat kök. Taket är en perfekt plats att koppla
av och njuta av den öppna utsikten över staden, stranden Playa d'en Bossa, ön
Formentera och Medelhavet.

Fastigheten kommer att generera en bra inkomst för ägaren eftersom den har en
turistlicens och bokas kontinuerligt på sommaren eftersom den ligger nära
huvudattraktionerna. Poolen är privat och har sol hela dagen.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/ibz26731

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Utsikt,
Uppvärmning, Turistlicens,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Interiör, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats
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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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