REF. IBZ29037

2 300 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien » Ibiza » Santa Eulalia » 07819

4

4

442m²

1.339m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.se

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanien
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ÖVERBLICK

Fantastisk egendom på första raden av golfbanan, med
privat pool och kommersiell licens till salu i Roca Llisa.
Denna rymliga finca ligger på första raden på Ibiza golfbana, inom det prestigefyllda
området Roca Llisa, 5 minuter från centrum av Jesús och 10 minuter från staden Ibiza.
Med en bebyggd yta på 442 m² ligger den på en 1 339 m² tomt.
Huset har en kommersiell licens, även om det för närvarande har förvandlats till ett
magnifikt envåningshus med ett rymligt vardagsrum, matsal, två fullt utrustade kök
(ett av dem industriellt), fyra sovrum och fyra badrum.
Utomhusutrymmena är utformade för gästernas njutning, med gott om utrymmen att
koppla av och sola och en 34 m² privat pool för att svalna på de varma somrarna på
ön. Kort sagt, ett hus fullt av hörn där man kan vila och njuta av Medelhavsklimatet.

lucasfox.se/go/ibz29037
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Säkerhet, Rullstolar,
Luftkonditionering, Larm, Förråd,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats

Fastigheten har luftkonditionering, parkering och ett larm.
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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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