
SÅLD

REF. IBZ34610

9 500 000 € Hotel - Såld
Excellent hotel till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  

+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

Renoverad byggnad med 16 lägenheter (12 med
uthyrningslicens) och restaurang, precis framför stranden

Denna byggnad på Ibiza har totalt 16 lägenheter, varav 12 har ett
turistuthyrningstillstånd.

Var och en av lägenheterna är designade som en öppen planlösning och inkluderar en
stor dubbelsäng, vardagsrum, badrum och pentry. Sviterna med trädgårdsterrass på
bottenvåningen har en extra bäddsoffa, matplats och privat terrass. Sviterna på
övervåningen har privata balkonger.

Fastigheten inkluderar också en restaurang, som för närvarande hyrs på ett 5-årigt
hyresavtal av en välkänd Michelin-kock.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/ibz34610

Strand, Havsutsikt, Terrass, Portvakt,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
Utrustat kök, Uppvärmning, Turistlicens,
Säkerhet, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, 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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