
SÅLD

REF. IBZ34669

4 500 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 180m² terrass till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07849

6
Sovrum  

6
Badrum  

461m²
Planlösning  

1.500m²
Totalyta  

180m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

4-våningsvilla med flera terrasser, mycket avskildhet,
rymliga rum och en ljudisolerad inspelningsstudio till salu
i den exklusiva Can Furnet-utvecklingen.

Denna villa är belägen i en av de bästa utvecklingarna på Ibiza, Can Furnet, 10 minuter
från centrum och med all lugnet att bo i utkanten, omgiven av landsbygd.

Utbyggnaden är just nu under uppbyggnad, eftersom alla rör byts och allt uppdateras
så att de nya ägarna ska hitta allt i perfekt skick.

Huset är fördelat på 4 våningar, med en öppen trappa som förenar hela huset.

På toppen har vi takterrassen, allt förberett för att användas som ett sovrum av
svittyp eller behålla det som ett avkopplingsområde, med den bästa utsikten över
Dalt Vila, Formentera och havet.

Vi går in i huset på entréplan. Härnäst finns vardagsrum, kök med tvättstuga, förråd
och serviceentré. Vi har även ett sovrum med eget badrum. Hela våningen är omgiven
av terrasser med utsikt över staden.

När vi går ner till nattområdet hittar vi ett andra vardagsrum med en vacker
hängande öppen spis. Denna våning har ett master bedroom med eget badrum och
ytterligare 3 sovrum, ett med eget badrum och det andra med ett halvprivat badrum.
En toalett fullbordar layouten på denna våning. Terrasserna går samman och leder
oss till trädgårdsområdet och poolerna.

Slutligen, på nedre våningen, hittar vi det enorma garaget, med kapacitet för två bilar
inne och ytterligare två utanför, en bar och en biograf och inspelningsstudio, allt
professionellt och helt ljudisolerat för att inte störa resten av grannarna. Ett
komplett badrum med jacuzzi fullbordar fritidsgolvet.

Det privata poolområdet har solstolar och bastu och badrum under.

Huset har solpaneler, samt en brunn som genererar 30 000 liter vatten om dagen,
tillräckligt för att underhålla trädgården och poolen.

Det är ett perfekt hem för stora familjer som kräver gott om plats och vill vara nära
staden, men borta från bullret. Ett sant paradis med den bästa utsikten i området.

lucasfox.se/go/ibz34669

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Gemensam terrass, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Solpaneler, Säkerhet, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Chill out plats

REF. IBZ34669

4 500 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 180m² terrass till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07849

6
Sovrum  

6
Badrum  

461m²
Planlösning  

1.500m²
Totalyta  

180m²
Terrass

+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/ibz34669
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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	4-våningsvilla med flera terrasser, mycket avskildhet, rymliga rum och en ljudisolerad inspelningsstudio till salu i den exklusiva Can Furnet-utvecklingen.

