
REF. IBZ39922

7 000 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07819

7
Sovrum  

8
Badrum  

600m²
Planlösning  

1.600m²
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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mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Vacker nybyggd villa, redo att flytta in sommaren 2024,
till salu i den mest eftertraktade urbaniseringen av Santa
Eulalia.

Lucas Fox är glada över att kunna presentera denna fantastiska villa som byggdes
våren 2023 och kommer att vara redo att flytta in i sommaren 2024. Villan ligger i ett
exceptionellt område, i urbaniseringen Roca Llisa, en av de mest eftertraktade i Santa
Eulalia i Ibiza.

Ett ledande företag med många års erfarenhet på ön står för byggandet. Material av
högsta kvalitet kommer att inkluderas; så denna villa kommer att glädja sin nya
ägare.

Huset är fördelat på tre våningar och erbjuder totalt sju sovrum med två privata
badrum. Bottenvåningen har tre sovrum med egna badrum. Den första våningen,
förutom två sovrum, erbjuder vardagsrum/matsal med öppen planlösning och kök
med öppen planlösning. Dagområdet presenteras med en modern design, med öppna
ytor som får rikligt med naturligt ljus. Likaså har den en utgång till exteriören så att
de inre och yttre områdena kommunicerar lätt och erbjuder utsikt över havet som är
huvudpersoner i hela huset. Slutligen erbjuder andra våningen ytterligare två sovrum
med privata badrum.

Huset har privata utomhusutrymmen och gemensamma utrymmen, med en drömpool
med utsikt över Medelhavet och utomhusområden för att tillbringa sommarnätter
med familj eller vänner.

En perfekt villa för dig som vill bo på Ibiza, omgiven av natur, men i ett säkert område,
med högsta kvalitetsstandard.

Ta kontakt med Lucas Fox för att begära mer information eller till och med ett besök
på verket för att kunna konsultera projektet och själv se dess privilegierade läge och
imponerande utsikt över havet. Även om den förväntas vara klar till sommaren 2024,
är det nu den perfekta tiden att köpa den, eftersom du fortfarande kan överväga
några förändringar i arbetet och anpassa det efter dina behov.
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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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