
VERKOCHT

REF. IBZ11809

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa te koop in Ibiza Town, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

7
Slaapkamers  

8
Badkamers  

200m²
Plattegrond  

1.500m²
Perceeloppervlakte

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.co.nl Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Uniek huis met een toren te koop dicht bij Playa d&#39;en
Bossa en Ibiza Dalt Villa

Dit unieke pand op Ibiza ligt op slechts 3 minuten rijden van het stadscentrum en
dicht bij de belangrijkste bezienswaardigheden van het eiland, waaronder de haven,
de stranden en het beste nachtleven. De luchthaven is ook gemakkelijk te bereiken.

Het pand wordt gepresenteerd in uitstekende staat en heeft onlangs een renovatie
van hoge kwaliteit ondergaan. Op de begane grond vinden we de woonkamer met
charmante ronde ramen en de ruime eetkamer perfect voor entertainment. De open
keuken is modern en volledig uitgerust met aantrekkelijke houten toonbanken. Alle
woonruimtes hebben toegang tot het terras, ideaal om buiten te dineren. Er zijn 4
slaapkamers op de begane grond, allemaal met en-suite slaapkamers en toegang tot
de buitenruimtes.

Een aantrekkelijke open trap leidt van de woonkamer naar de toren met een groot
terras met een fantastisch chill-outgedeelte en een prachtig uitzicht op zee, meer
trappen leiden naar het dak van de toren.

Het pand beschikt over uitstekende buitenruimte met een goed onderhouden tuin en
een zwembad. Verder zijn er 2 zomerhuizen die zijn omgebouwd tot 2 afzonderlijke
studio-appartementen, gastenverblijf om indruk te maken.

Een uitstekende optie voor gezinnen die een huis of tweede woning zoeken op een
rustige maar gunstige locatie. Het pand heeft een toeristenvergunning waardoor het
een spannende optie is voor beleggers.

lucasfox.co.nl/go/ibz11809

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verhuur licentie, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Balkon, Alarm, Airconditioning, 

REF. IBZ11809

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa te koop in Ibiza Town, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

7
Slaapkamers  

8
Badkamers  

200m²
Plattegrond  

1.500m²
Perceeloppervlakte

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.co.nl Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.co.nl/go/ibz11809
https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.

REF. IBZ11809

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa te koop in Ibiza Town, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

7
Slaapkamers  

8
Badkamers  

200m²
Plattegrond  

1.500m²
Perceeloppervlakte

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.co.nl Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl

	Uniek huis met een toren te koop dicht bij Playa d&#39;en Bossa en Ibiza Dalt Villa

