
SÅLD

REF. IBZ32102

2 395 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  .

4
Sovrum  

4
Badrum  

320m²
Planlösning  

813m²
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

Utmärkt villa med fantastisk havsutsikt på Ibizas
västkust.

Denna fantastiska fastighet är en fantastisk möjlighet för dig som letar efter ett helt
möblerat, nyckelfärdigt färdigt hem. Villan ligger mellan Cala Vadella och Cala Carbo
på den sydvästra delen av ön.

Den består av ett huvudhus, ett pensionat, fyra stora terrasser, en tropisk trädgård
med lite underhåll och poolområde, flera loungeplatser och en utomhusdusch.

Villan renoverades för tre år sedan med en hypermodern och stilfull känsla för
detaljer. Den består av tre plan, med tre exklusiva sovrum i huvudbyggnaden, och
sovplats för fyra personer i pensionatet intill poolen.

De många fönstren och glasskjutdörrarna ger mycket naturligt ljus och kombinerar
perfekt inomhus med utomhus. Högkvalitativa persienner garanterar en perfekt vila
till sent på dagen, om det behövs, och från varje terrass kommer du att kunna njuta
av den hisnande havsutsikten.

I källaren hittar du två lyxiga en-suite sovrum, en separat tvättstuga och ett förråd.
Vardagsrummet ligger på bottenvåningen, med ett modernt kök med alla funktioner
du behöver. Mastersviten ligger på övervåningen med eget badrum och en stor
terrass med ett inbyggt kök med kylskåp och diskmaskin.

Vidare är fastigheten försedd med optisk fiber för bästa internetuppkoppling och
även ett centraliserat larmsystem.

lucasfox.se/go/ibz32102

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Naturligt ljus, , Parkering, Balkong,
Chill out plats, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Inbyggda garderober, Interiör,
Luftkonditionering, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt,
Walk-in closet
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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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