
REF. IBZ39280

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 9 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  

9
Sovrum  

6
Badrum  

696m²
Planlösning  

111.000m²
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

Unik Ibiza egendom med uthyrningslicens och fantastisk
havsutsikt.

Denna utmärkta fastighet har ett unikt läge i området Cala Boix / Pou d'Es Lleo, 15
minuters bilresa från Santa Eulalia, i mycket lugna omgivningar och ändå inom
räckhåll för restauranger, byar och tjänster.

Fastigheten har 360º utsikt med berg och natur på ena sidan, och vidöppen
havsutsikt på den andra.

Den består av två villor plus ett fristående personalhus. Huvudvillan har 4 sovrum
med eget badrum, medan det andra huset har 3 sovrum, varav 2 har eget badrum.
Personalhuset har 2 sovrum.

Varje rum i fastigheten har tillgång till ett utomhusutrymme, terrasser och
avkopplingsområde, vilket gör att du kan njuta av utsikten och atmosfären maximalt.

Gården har också 2 pooler, en trädgård med lekplats samt en sportzon.

Kort sagt, en fantastisk möjlighet att förvärva en fastighet med 3 hus på ett
avundsvärt läge på Ibiza. Perfekt för att njuta med vänner, utökad familj eller som en
hyresinvestering.

Sist men inte minst: gården har en privat tillgång till en fin strand.

Kontakta oss idag för mer information.

lucasfox.se/go/ibz39280

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Turistlicens, Säkerhet, Renoverad,
Luftkonditionering, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Bibliotek, 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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