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ÖVERBLICK

Vacker villa till salu i hjärtat av Dalt Villa, fäst vid
slottsmuren och med oöverträffad utsikt över havet,
hamnen och staden.

Lucas Fox är stolta över att presentera denna underbara villa i hjärtat av Dalt Villa,
bredvid slottet på Ibiza, ett område med mycket historia och charm.

Detta unika hem har den bästa utsikten över staden Ibiza. Under dagen kan du
beundra båtarna och yachterna som anländer till hamnen, liksom havets horisont,
staden och de vackra gröna bergen. På natten blir scenen en ljusshow, med stadens
ljus och stjärnorna som kan beundras från den vackra takterrassen. Samma terrass
erbjuder 360-graders utsikt, med slottets katedral som den närmaste och mest
imponerande punkten.

En hiss förbinder det stora garaget med bottenvåningen och när vi går in ser vi att
hela villan är ett konstverk där god smak i urvalet av inredning kompletteras av
rymliga och ljusa interiörer; en perfekt miljö för att njuta av flera vardagsrum och
känna sig hemma.

Poolen erbjuder en magnifik plats att koppla av och svalka sig på, ett måste på
sommaren och en funktion som få hus så nära slottet kan erbjuda.

Kontakta oss idag för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/ibz34355

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Skönhets salong, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
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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