
REF. IBZ36190

2 295 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  .

4
Sovrum  

3
Badrum  

258m²
Planlösning  

216m²
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

Front line fastighet i Es Cubells nyligen renoverad med
stor smak.

Detta fantastiska renoverade hus vid havet erbjuder den mest spektakulära öppna
utsikten mot havet. Det ligger i ett av de mest exklusiva områdena på ön, Es Cubells.
Huset är en del av en privat gated förening med endast 9 hus, erbjuder optimal
säkerhet och integritet. 2 minuter från staden Es Cubells, bara 10 minuter från den
charmiga staden San José, 15 från flygplatsen och 20 från staden Ibiza.

Fastigheten har 258 m² fördelat på två plan. Husentrén ligger på övervåningen, där vi
hittar två sovrum som delar badrum, en mastersvit med badrum och en privat terrass
med fantastisk utsikt över havet.

På nedre plan hittar vi ett sovrum, ett badrum, ett fullt utrustat kök med öppen
planlösning, ett vardagsrum/matsal med öppen spis och tillgång till en
matsalsterrass med underbar utsikt över havet. Härifrån leder en trappa till en
terrass med pool och ett perfekt område för att koppla av på solstolarna och njuta av
den otroliga utsikten över havet. Om vi går ner lite längre når vi den sista terrassen,
en rastplats för att njuta av havets brus och panoramautsikten.

Ovanpå huset finns ett fantastiskt tak med fantastisk havsutsikt.

All el, rörmokeri, vitvaror etc är helt ny och hög kvalitet. A/C i alla sovrum.

Ett mycket stilrent hus för älskare av havsutsikt i ett exklusivt område.

lucasfox.se/go/ibz36190

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Renoverad, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
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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