
SÅLD

REF. IBZ37053

4 600 000 € Herrgård - Såld
Herrgård med 6 Sovrum till salu i San Antonio, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San Antonio »  07816

6
Sovrum  

6
Badrum  

375m²
Planlösning  

50.339m²
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

Fantastisk fastighet med bondgård, mellan San Rafael och
Santa Gertrudis, med magnifik utsikt över landsbygden
och ett turistkort.

Denna fastighet på 375 kvm kommer med 6 dubbelrum, 3 av dem sviter för gäster, ett
vardagsrum, en matsal och öppet kök, högt i tak och flera terrasser och verandor.

Renoverades år 2000, med bibehållen charm från sitt ursprung som går tillbaka 400
år, det har nu förvandlats till en fastighet med massor av charm och där komfort är
garanterad.

Detta hus ligger på en tomt på 50.339 kvm helt inhägnad och är fördelat som olika
medelhavsträdgårdar med exotiska växter, en fruktträdgård, en uppvärmd pool på 9 x
4,5 m och ett motströms simsystem.

Några av de varor som fastigheten erbjuder är: en privat vattenbrunn (obegränsad
vattentillgång), en biomassapanna, 30 000 kvm åkermark, tvättstuga, vedeldare,
utvändig grill, stenväggar, cistern och total avskildhet.

Fastigheten har ett turisttillstånd, ett huvudhus plus två annex, en automatisk dörr,
skärm för många bilar, ett larmsystem och rullstolsanpassad.

Om du älskar lugn och avskildhet men inte vill kompromissa med komfort och
bekvämlighet, eller om du funderar på att investera i fastigheter på ön, är detta din
möjlighet.

En vacker, välbyggd Ibizavilla i perfekt skick.

lucasfox.se/go/ibz37053

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool, Terrass,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Turistlicens, Rullstolar,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Grillplats, Exteriör, 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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