
SÅLD

REF. IBZ27528

2 500 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07819

5
Sovrum  

5
Badrum  

415m²
Planlösning  

2.720m²
Totalyta

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.se Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Imponerande minimalistisk villa i Ibizan-stil med 5
sovrum, turistlicens och privat pool till salu i Roca Llisa.

Denna fantastiska villa har ett perfekt läge bara 15 minuter med bil från Ibiza stad.

Tomten på 2.720 m² är murad med natursten och innehåller en byggnad på 415 m²
med ett huvudhus och två gästarealer.

Entrévåningen i huvudbyggnaden har ett mycket rymligt vardagsrum med ett stort
fullt utrustat öppet kök, samt en matplats och en gästtoalett med tillgång till
trädgården. Köket har en stor amerikansk bar som är öppen mot vardagsrummet,
perfekt för möten med familj och vänner. Från detta utrymme har du tillgång till det
generösa utomhusområdet täckt med markiser, poolen, flera chill-out-områden och
uteserveringen. Trädgården är verkligen imponerande, ett riktigt paradis i en tropisk
miljö.

På övervåningen i huvudbyggnaden har vi två dubbelrum med eget badrum och
omklädningsrum.

Den första gästens annex har oberoende tillgång från trädgården bak och erbjuder
två sovrum, båda med komplett badrum. En av dem har en privat terrass med vacker
utsikt över poolområdet.

Det andra gästområdet har privat tillgång, egen trädgård, ett relaxområde med en
balinesisk säng och ett sovrum med badrum.

Det bör noteras att huset har en turistlicens och utan tvekan kommer att locka
besökare som vill tillbringa en exceptionell vistelse på ön.

Detta hus erbjuder oändliga fördelar, både för att bo hela året och för att njuta av
semester nära de bästa områdena på Ibiza.

lucasfox.se/go/ibz27528

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Turistlicens, Säkerhet,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
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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