
SÅLD

REF. IBZ33038

2 700 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07819

6
Sovrum  

6
Badrum  

396m²
Planlösning  

178m²
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

Villa med 5 sovrum med otroliga trädgårdar och terrasser
och utsikt till salu på sluttningen i detta bostadsområde
10 minuter från Ibiza.

Vi presenterar en unik möjlighet: en vacker villa i ett av de mest eftertraktade
områdena på Ibiza, urbaniseringen av Can Furnet.

Denna villa ligger på två fristående tomter, en på 980 m² där huset på nästan 400 m²
ligger och en annan på 800 m² klassad som urban och som nu erbjuder mer
avskildhet och utrymme till fastigheten. Priset är för båda tomterna

Det erbjuder en otrolig utsikt över havet och Dalt Vila, från vardagsrummet.

Huset är fördelat på två våningar. När vi går in hittar vi köket, en toalett, matsalen
och två vardagsrum som vardera har en öppen spis och är omgivna av fönster som
tillåter insläpp av rikligt med dagsljus och båda har tillgång till enorma terrasser som
omger hemmet. På samma våning hittar vi ett sovrum med badrum och en privat
terrass. Utsikten från denna våning är otrolig.

När vi går ner till nedre våningen hittar vi den välskötta trädgården, med stora,
lummiga träd och höga kaktusar, grillplatsen och infinitypoolen. Dessutom erbjuder
den fyra sovrum, alla med tillgång till trädgården och eget badrum, förutom ett vars
badrum inte är privat. Vi har även en walk in closet. Det stora sovrummet har även ett
eget omklädningsrum och badrum med jacuzzi.

Nedanför detta område hittar vi en enkel lägenhet fördelad som studio, med sovrum,
klädkammare, kök och vardagsrum som vi kan hyra fristående eftersom den har egen
tillgång.

lucasfox.se/go/ibz33038

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Öppen spis,
Luftkonditionering, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Chill out plats

REF. IBZ33038

2 700 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07819

6
Sovrum  

6
Badrum  

396m²
Planlösning  

178m²
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.se/go/ibz33038
https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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