
SÅLD

REF. IBZ32247

2 950 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07819

7
Sovrum  

7
Badrum  

730m²
Planlösning  

16.500m²
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 villa med infinitypool till salu på en perfekt plats
att njuta av livet på Ibiza, perfekt att bo året runt.

Vacker finca belägen i utkanten av Ibiza, 5 minuter med bil och med utsikt över
bergen.

Utanför hittar vi den rymliga trädgården, med hundraåriga olivträd, himmelska
palmer och en infinitypool omgiven av vackra avslappningsområden i balinesisk stil.
Vi hittar även ett inglasat gym och en bastu, perfekt för att koppla av och varva ner.
Solen följer med oss hela dagen och går ner precis framför huset.

Villan är uppdelad i ett huvudhus på landet, restaurerat under åren, plus tre
fristående lägenheter.

Huvudhuset är ett mästerverk i trä, med en varm design och personlighet och med
sina tak som når upp till 4 meter. Ditt huvudrum är vardagsrummet med ett
amerikanskt kök, perfekt utrustat. Detta skapar ett fantastiskt rum där du kan samlas
för att betrakta den otroliga utsikten från dess glasvägg.

Därefter kommer vi till en stor hall som leder till ett sovrum med eget badrum,
ombyggt till ett omklädningsrum, och till ett kontor som ligger bredvid en fullt
fungerande gammal ugn som tjänar till att värma upp hela huset. Slutligen finns det
stora sovrummet med tillgång till uteplatsen och med sitt privata badrum med dusch
och badkar, ett riktigt underverk.

I den nedre delen av gården hittar vi två fristående lägenheter: en med två sovrum
med två privata badrum och den andra med ett sovrum med eget badrum. Båda har
ett pentry och är omsorgsfullt inredda. Dessutom har var och en en liten terrass som
vetter mot framsidan för att sitta och njuta av solnedgången.

Slutligen, med en egen ingång, har vi den tredje lägenheten, med två sovrum med
privata badrum. Detta har mer mark framför huset och mer avskildhet, perfekt för
årlig uthyrning.

Fastigheten har skapats med engagemang och tillgivenhet, med många detaljer som
gör den unik och oerhört speciell. Hör av dig för att boka ett besök och se det i första
hand.

lucasfox.se/go/ibz32247

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Spa, Gym,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, Gemensam terrass,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tjänsteentré, Solpaneler, Öppen spis,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Chill out plats, Brunn
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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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