
VERKOCHT

REF. IBZ15264

3.495.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 6 Slaapkamer huis / villa met 19m² terras te koop in San José, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  San José »  7839

6
Slaapkamers  

7
Badkamers  

305m²
Plattegrond  

1.000m²
Perceeloppervlakte  

19m²
Terras

+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

Schitterende splinternieuwe villa met een prachtig
uitzicht op zee en een eigen tuin en zwembad, binnen een
high-end residentiële gemeenschap in Cala Conta.

Nieuw gebouwde villa in de buurt van Cala Conta met een prachtig uitzicht en een
hoge mate van privacy, in een mooie residentiële gemeenschap van huizen, op
slechts 10 minuten van het dorp San Jose, met al zijn voorzieningen. Het is echt een
benijdenswaardige locatie dicht bij de beroemdste stranden van het eiland.

De unieke uitzichten op Es Vedra maken dit huis een zeer wenselijk huis, niet alleen
in de zomer, maar het hele jaar door. U kunt genieten van een adembenemend
uitzicht op zee op de weg naar beneden naar de pittoreske baai van Cala Codolar.

Het charmante, afgesloten strand van Ibiza van Cala Codolar is een afgelegen strand
omgeven door kliffen en de natuur, met gouden, licht kiezelzand. Het heeft een
rustige, ontspannen sfeer met slechts één kiosk waar drankjes en snacks worden
geserveerd. Er is ook een surfschool, voor degenen die op zoek zijn naar extra
opwinding.

De villa heeft 2 verdiepingen, een dak en een kelder. De ingang bevindt zich op de
begane grond en leidt ons naar een open ruimte met grote ramen om de zee en de
prachtige zonsonderganghemel te bewonderen. Aan de linkerkant is er een grote
open keuken. Op hetzelfde niveau zijn er 2 ensuite slaapkamers en een
gastenbadkamer.

Een trap aan de rechterkant van de ingang leidt ons naar de eerste verdieping waar
nog eens 4 ensuite slaapkamers zich bevinden, ditmaal binnen nog spectaculairdere
uitzichten. Het huis is erg licht en biedt een prachtige luchtige sfeer dankzij de grote
ramen.

Op het dak, dat compleet is met zonnepanelen, kan men het uitzicht van 360 graden
bewonderen. Deze ruimte kan eenvoudig worden omgezet in een fantastisch
ontspanningsgebied. De kelder biedt enorm veel mogelijkheden om te worden
aangepast aan de levensstijl van de nieuwe eigenaar.

De prachtig aangelegde privétuin van het pand beschikt over een groot terras, een
gazon, planten en een mooi zwembad waar u op Ibiza's warme zomerdagen op kunt
springen. Er is parkeergelegenheid op het terrein voor maximaal 5 auto's.

lucasfox.co.nl/go/ibz15264

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Zonnepanelen, Verwarming,
Uitzicht, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Dienstingang, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Balkon, Airconditioning,
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Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te regelen.

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.
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