
SÅLD

REF. IBZ28667

2 200 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  

6
Sovrum  

3
Badrum  

320m²
Planlösning  

1.975m²
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

Finca i Ibiza-stil, med 6 sovrum och ett pensionat till salu
i Can Furnet-utvecklingen, Ibiza.

Denna finca har ett privilegierat läge i den exklusiva Can Furnet-utvecklingen, bara 10
minuter från Ibiza stad och mycket nära några av öns mest populära stränder och
restauranger. Det är värt att nämna att det var det första huset som byggdes i Can
Furnet.

Med en tomt på 1 975 m² består gården av ett huvudhus på cirka 250 m² och ett
pensionat på 70 m².

När vi kommer in i huset hittar vi ett öppet kök som leder till en matsal och två
vardagsrum. Huvudbyggnaden rymmer fyra av de sex sovrummen. Det huvudsakliga
har ett eget badrum med dusch, medan de andra tre sovrummen delar ett annat
badrum.

Det 70 m² stora pensionatet vetter mot ett kök-matsal och vardagsrum som leder till
två sovrum och ett badrum med dusch. Denna konstruktion är perfekt för gäster eller
ytterligare familjemedlemmar.

Husets framsida är omgiven av en stor täckt terrass som används som uteservering.
Här hittar vi flera chill-out-områden för att sitta och vila runt poolen.

Fastigheten är utrustad med el och vatten, centralvärme, kök och gasuppvärmning
(två radiatorer är elektriska och resten är gas) och fiberoptiskt Wi-Fi. Det erbjuder
också ett garage och en parkeringsplats för flera bilar.

lucasfox.se/go/ibz28667

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Säkerhet, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, 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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