
REF. IBZ38384

3 450 000 € Masia - Till salu
Excellent masia med 5 Sovrum med 300m² terrass till salu i San Juan, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San Juan »  07815

5
Sovrum  

4
Badrum  

327m²
Planlösning  

7.000m²
Totalyta  

300m²
Terrass

+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

Charmig renoverad villa till salu på landsbygden nära San
Miquel, Ibiza.

Detta vackert renoverade hem har en typisk Ibiza-stil, blandar moderna funktioner
med charmen hos de lokala fincas, på en 7 000 m² stor tomt nära den charmiga byn
Sant Miquel med alla tillgängliga tjänster, restauranger och stormarknader.

Ett rymligt vardagsrum med kök i öppen planlösning öppnar mot olika
utomhusutrymmen och infinitypoolområdet, perfekt för att njuta av stunder med
familj och vänner under hela dagen.

Fördelat på 3 plan har villan en fin och felfri planlösning, med 4 dubbelrum och
möjlighet att lägga till ett femte, för närvarande används som en stor klädkammare.
Det finns rikligt med naturligt ljus i alla rum och en trevlig ren och hippy-chic
inredning.

Fastigheten har olika terrasser, balkonger och utomhusområden för avkoppling som
gör det till ett mycket trevligt familjehem, oavsett om du är på semester eller
bestämmer dig för att bo här året runt.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/ibz38384

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Naturligt ljus, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Solpaneler, Renoverad,
Öppen spis, Luftkonditionering, Lekplats,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong

REF. IBZ38384

3 450 000 € Masia - Till salu
Excellent masia med 5 Sovrum med 300m² terrass till salu i San Juan, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San Juan »  07815

5
Sovrum  

4
Badrum  

327m²
Planlösning  

7.000m²
Totalyta  

300m²
Terrass

+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/ibz38384
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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