
SÅLD

REF. IBZ32463

2 450 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  0024014

4
Sovrum  

4
Badrum  

237m²
Planlösning  

8.500m²
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

Villan är helrenoverad, den har en platt och rymlig tomt
ritad av en trädgårdsarkitekt. Fastigheten har 4 sovrum
med eget badrum.

Denna autentiska villa har 4 sovrum med eget badrum fördelade på 2 våningar och
240 m², och ligger nära Cala Jondal, med enkel tillgång till flygplatsen.

Den ursprungliga fastigheten byggdes 1997 och genomgick nyligen en totalrenovering.
Det finns mycket natursten och trä implementerat i designen, vilket ger den en
organisk och typisk Ibiza-touch.

Fastigheten ligger på en 8 000 m² stor plan tomt, perfekt för familjer med barn eller
för personer som har hästar. Villan ligger i söderläge och har flera
avslappningsområden för att njuta av solen hela dagen. Fastigheten har noll
vägbuller och är en oas av lugn.

Det finns en veranda innan du går in i fastigheten, som är perfekt för lunch och
middagar i skuggan under de varma sommardagarna. När du kommer in i fastigheten
hittar du det fullt utrustade köket i öppen planlösning med matbordet och tv-hörnan.

Tack vare sin storlek och läge lämpar sig denna fastighet för både åretruntboende
och för familjer som söker en sekundärbostad.

lucasfox.se/go/ibz32463

Trädgård, Swimming pool, Naturligt ljus, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Solpaneler, Renoverad, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, Brunn,
Balkong
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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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