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REF. IBZ30661

15 000 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 8 Sovrum till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07800

8
Sovrum  

8
Badrum  

794m²
Planlösning  

28.660m²
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

Exklusivt läge och fantastisk utsikt över havet från denna
fantastiska inflyttningsfastighet belägen på en 28,660 m²
stor tomt.

Fastigheten står på en imponerande tomt på 28 660 m², som erbjuder fullständig
integritet och fantastisk utsikt över Dalt Villa och över havet så långt som till
Formentera. Det är sydvästläge och erbjuder spektakulär nattutsikt över stadsljusen.

Villans totala storlek är 794 m², bildad av huvudhuset där det finns 4 sovrum med
eget badrum, 3 vardagsrum och ett fullt utrustat kök, och pensionatet, där det finns 3
sovrum med eget badrum, 1 vardagsrum och ett kök.

I huvudhuset öppnas utrymmet omedelbart efter att ha kommit in genom den
magnifika ytterdörren, och vi upptäcker 3 vardagsrum med högt i tak med direkt
tillgång till terrassen och poolområdet. Ett av vardagsrummen har en öppen spis.

Det professionella köket är mycket rymligt och är fullt utrustat för dem som gillar
kulinariska konster.

Det finns totalt 4 sovrum här, alla med eget badrum, och alla har tillgång till en
terrass eller balkong där du kan njuta av solnedgången och havsutsikten.

Det stora sovrummet, förutom direkt tillgång till terrassen, också ett litet vardagsrum
med öppen spis och en klädkammare.

Pensionatet är separerat från huvudhuset, och det har ett vardagsrum med tillgång
till terrassen, ett fullt utrustat kök och 3 sovrum med egna badrum. Varm och kall
luftkonditionering gör både huvudhuset och gästboendet bekvämt året om.

Utanför hittar vi poolen som mäter 90 m² och har ett värmesystem och utsidan av
hemmet drar nytta av ett komplett övervakningssystem.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning av detta fantastiska
avancerade hem.

lucasfox.se/go/ibz30661

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Uppvärmd pool,
Gym, Högt i tak, Naturligt ljus, Parkering,
Balkong, Dubbla fönster, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Öppen spis, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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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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