
REF. IBZ35187

1 495 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  7800

5
Sovrum  

4
Badrum  

172m²
Planlösning  

500m²
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

Fristående hus med 5 sovrum och en turistlicens till salu
bredvid stranden i Talamanca och Marina Botafoch.

Låg underhållsfri villa med turistlicens beläget i Talamanca, några minuters
promenad till stranden och till hamnen i Botafoch.

Fastigheten är belägen på en tomt om 472 kvm och består av 172 kvm fördelat på 2
plan. Huvudentrén är på första våningen där du kan hitta köket i öppen planlösning
med vardagsrummet och en rymlig täckt terrass, master bedroom som har eget
badrum och 2 gästrum finns också på denna våning.

På bottenvåningen kan vi hitta trädgården och poolen ovan mark som är omgiven av
ett trädäck vilket gör det bekvämare men också estetiskt mer tilltalande. Det finns
även ytterligare 2 gästrum på bottenvåningen.

Det relativt låga underhållet av fastigheten i kombination med den obestämda
turistlicensen och det centrala läget gör denna fastighet till den perfekta
investeringen.

Hör gärna av dig för mer information eller för att boka in en (virtuell) visning om du är
intresserad av denna möjlighet.

lucasfox.se/go/ibz35187

Luftkonditionering, Larm, Dubbla fönster,
Chill out plats, Balkong

REF. IBZ35187

1 495 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  7800

5
Sovrum  

4
Badrum  

172m²
Planlösning  

500m²
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/ibz35187
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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	Fristående hus med 5 sovrum och en turistlicens till salu bredvid stranden i Talamanca och Marina Botafoch.

