
REF. IBZ35162

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07839

6
Sovrum  

8
Badrum  

3.700m²
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

Utmärkt villa med 6 sovrum till salu i San José, Ibiza.

Vacker modern villa med oslagbar söderläge utsikt över havet, Porroig och
Formentera. I söderläge njuter den av solljus hela dagen.

Fastigheten har 6 dubbelrum och olika utomhusområden för avkoppling, en stor pool,
en utomhusbar och en tennisbana.

Fastigheten är arrangerad över totalt 3 våningar och har en trevlig layout som
möjliggör avskildhet och privata utrymmen, perfekt för att ta emot familj och vänner:
3 dubbelrum på bottenvåningen, ett stort vardagsrum/köksutrymme på
mellanvåningen och ytterligare 3 dubbelrum på översta våningen.

Kontakta oss för att ordna en visning snart.

lucasfox.se/go/ibz35162

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Tennisbana,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, 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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