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ÖVERBLICK

Vacker och historisk lägenhet med fantastisk utsikt
belägen högst upp i gamla stan på Ibiza till salu

Denna autentiska lägenhet ligger i en historisk byggnad på toppen av Dalt Vila, Ibizas
befästa gamla stad.

Det är en rymlig lägenhet på 283m2 fördelat på tre sovrum och tre badrum, två
rymliga vardagsrum och ett supercharmigt vardagsrum med panoramautsikt. Det
finns portugisisk marmor i hela fastigheten, detta i kombination med de enorma
pelarna i vardagsrummet för in egenskaperna hos det historiska området du bor i till
insidan av lägenheten.

Utsikten över lägenheterna är vacker. Du har Ibiza stad med havet precis framför dig,
det faktum att lägenheten ligger högt upp i Dalt Vila gör att du kan ha utsikt som
sträcker sig långt djupare in på ön också.

Bakom huset finns den gamla katedralen som ligger intill ett område med gott om
parkeringsplatser vilket gör det bekvämt för Dalt Vila villkor att nå och att parkera.
Från denna del av ön är du inom 10 minuter vid flygplatsen, 10 minuter vid Marina
Botafoch och inom 10 minuter vid de vackra stränderna Ses Salinas och Es Cavallet.

Titta gärna in i lägenheten genom den virtuella rundturen. Det saknas ett rymligt
sovrum och badrum i den virtuella rundturen.

lucasfox.se/go/ibz35999

Havsutsikt, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Utsikt, Uppvärmning, Luftkonditionering,
Förråd, 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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