
SÅLD

REF. IBZ38521

2 600 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i San Antonio, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San Antonio »  07820

4
Sovrum  

3
Badrum  

220m²
Planlösning  

690m²
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

Drömhus till salu vid stranden med fantastisk utsikt över
havet och solnedgången och enkel direkt tillgång till
stranden i San Antonio, Ibiza.

Detta hus ligger i Cala Gració på en plats med mycket avskildhet och samtidigt med
direkt tillgång till stranden. Huset vid foten av stranden erbjuder imponerande utsikt
över havet och solnedgångar under hela året.

Denna frontlinjevilla byggdes på 1970-talet och presenteras i utmärkt skick. Den
består av ett huvudhus med master bedroom, stort privat badrum och privat terrass. I
det ljusa och rymliga vardagsrummet finns en trevlig läshörna och ett modernt fullt
utrustat kök med angränsande kök och förråd med grovkök.

Det bifogade pensionatet består av två våningar med tre sovrum, två badrum och
flera terrasser och erbjuder komforten av att ha privata ytor, samt gemensamma
avkopplingsområden med havsutsikt.

Entrén till detta helt inhägnade hus erbjuder en parkeringsplats, följt av en vacker
täckt terrass som ger en trevlig avkopplande och skuggig miljö under de varma
sommardagarna och en trädgård som omger hela huset.

Detta autentiska hem har allt du behöver för att njuta av det året runt, med all
installation av luftkonditionering och värme, samt en öppen spis, olika skuggiga och
soliga terrasser, inomhus- och utomhuskök samt matsalar inomhus och utomhus.
Den är redo att flytta in, då den säljs fullt möblerad och utrustad.

lucasfox.se/go/ibz38521

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Solpaneler, Öppen spis, Luftkonditionering,
Larm, Interiör, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, 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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