
SÅLD

REF. IBZ31079

3 950 000 € Hus/Villa - Såld -
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum till salu i San Antonio, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San Antonio »  

5
Sovrum  

5
Badrum  

6.000m²
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

Vacker 5-sovrum Blakstad villa, belägen mitt på ön, i
naturlig miljö med havsutsikt.

Fastigheten säljs totalrenoverad av välkända arkitektbyrån Blakstad.

Huset har totalt 5 sovrum inklusive sviten med omklädningsrum, 5 badrum, 2
vardagsrum, varav ett har ett stort fönster med utsikt över havet, kök, matsal och
tvättstuga.

Det finns totalt 3 eldstäder: en i varje vardagsrum och den tredje i sovrummet.

Fastigheten har också en pool med havsutsikt, gym, veranda med lounge,
utomhuskök, matplats utomhus och bar också med havsutsikt.

Marken runt huset mäter mer än 6 000 kvadratmeter, med trädgård, växter, träd och
fruktträdgårdar.

Fastigheten har också en stor parkeringsplats.

lucasfox.se/go/ibz31079

OBJEKT I DENNA NYBYGGNATION

Fastighetstyp Status Våning Distribution Boyta: Rendering

Våning Sovrum Badrum m², Terrass m² 0.00%

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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