
REF. IBZ37737

3 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07819

5
Sovrum  

4
Badrum  

431m²
Planlösning  

3.265m²
Totalyta

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.se Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Vacker villa, perfekt bevarad till salu i en perfekt enklav
mellan Ibiza och Santa Eulalia.

Villa Sol är en mycket lyxig Ibiza-villa som inte lämnar någon oberörd, med tanke på
dess mycket höga tak med ursprungliga enbärsbjälkar, dess utsikt och dess
ljusstyrka, i en privilegierad bergsmiljö.

Gården har två ingångar, så den kan delas eller användas helt, eftersom den har
huvudbyggnaden och en separat lägenhet. Totalt har den en konstruerad yta på mer
än 500 m², med en tomt på 4000 m².

När vi kommer in i huset välkomnar en välskött trädgård oss och ger oss skugga och
lä för de långa sommareftermiddagarna på en av dess terrasser. Huset nås genom
flera entréer, bland annat från det vackra köket som presiderar över huset. Köket
leder till matsalen och det underbara typiskt ibizanska vardagsrummet med öppen
spis. Huset har två stora sovrum som delar badrum, ytterligare ett litet sovrum med
ett badrum som fungerar som toalett. På övervåningen erbjuds master bedroom med
stort privat badrum och med utgång till takterrassen. Sovrummen vetter mot dalen
och har många timmars dagsljus.

Från vardagsrummet kommer vi åt ett annat rum, som kan lämnas till
huvudbyggnaden eller flyttas till lägenheten, eftersom det fungerar som en länk
mellan de två. Lägenheten har ett kök med bardisk och vardagsrum/matsal samt ett
sovrum med eget badrum på övervåningen. Den har en egen ingång.

Under huset har vi även en studio med kök, sovrum och badrum.

Huset har ett garage och ett stort förråd och en lekstuga för barn. Till huset hör också
en mycket stor och platt åkermark.

lucasfox.se/go/ibz37737

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Öppen spis,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Chill out plats
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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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