
SÅLD

REF. IBZ32290

3 500 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 8 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  

8
Sovrum  

6
Badrum  

750m²
Planlösning  

16.000m²
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

Fantastisk gömställe med 8 sovrum på landsbygden,
halvvägs mellan Ibiza och Santa Eulalia.

Den 150-åriga villans unika layout och magnifika miljö är full av hemligheter, där
charm och karaktär finns i varje hörn av denna fantasiliknande fastighet. De 3
separata byggnaderna är intrikat sammankopplade och är alla vackert belägna i
fantastiska trädgårdar och fruktlundar.

Villan erbjuder 8 sovrum, 5 badrum, inspelningsstudio, 2 inomhuskök, 1 stort
utomhuskök, många matplatser utomhus, 2 poolområden och solterrasser, pagod vid
poolen och utomhuslounge och bar. Det finns också ett spelområde med pingis och
andra spelfaciliteter.

Utomhusområdena erbjuder fantastisk utsikt över bergen, från både poolområdena
och flera av sovrummen. Det största poolområdet har en stor solterrass med magnifik
utsikt över landskapet. Det här området erbjuder det ultimata inom avkoppling med
sin lounge och bar vid poolen, plus himmelssäng.

Det andra poolområdet erbjuder också extra solterrass, solstolar, stort utomhuskök
och matplatser. Anläggningen är full av trädgårdar i medelhavsstil, som erbjuder ett
stort utbud av palmer, citrusträd och olivträd.

Den generösa tomten har också en hemlig skog som ligger i fastighetens privata
skogsmark.

lucasfox.se/go/ibz32290

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Grillplats, Exteriör,
Chill out plats
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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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