
VERKOCHT

REF. IBZ15718

1.690.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 185m² terras te koop in Ibiza Town, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

122m²
Plattegrond  

185m²
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

Exclusief penthouse met 2 slaapkamers met 185 m² aan
terrassen en het beste uitzicht op Dalt Vila en Talamanca,
te koop in de buurt van het historische centrum van Ibiza-
stad. Parkeerplaats inbegrepen.

Gelegen op slechts een steenworp afstand van Marina Botafoch en het centrum van
Ibiza-stad, dit 122 m² grote appartement met een totaal van 185 m² aan terrassen
bevindt zich op de vierde en bovenste verdieping van een nieuw gebouw van
topkwaliteit, perfect onderhouden. De accommodatie heeft een lift vanuit de kelder
naar de bovenste verdieping.

Bij het betreden van het appartement leidt een gang naar een grote open keuken die
volledig is uitgerust en een centraal eiland heeft. Vanaf hier kunnen we genieten van
een open uitzicht op Dalt Vila, de prachtige oude stad die op de werelderfgoedlijst
van UNESCO staat. De keuken komt uit op een ruime woon-eetkamer met veel
natuurlijk licht en met toegang tot het fantastische terras van 87 m² met een royale
ontspanningsruimte en buiten de eetruimte; perfect om te genieten van het uitzicht
op een van de mooiste mediterrane steden.

Terugkomend in het appartement vinden we een ruime en goed uitgeruste
slaapkamer met een tweepersoonsbed die uitkomt op een exclusief terras van 52 m²
met direct uitzicht op Dalt Vila. Tegenover de slaapkamer hebben we een lichte,
complete badkamer, en in de hal bereiken we een slaapkamer met complete
badkamer en toegang tot een eigen terras.

Dit exclusieve appartement is uitgerust met luxe binnen- en buitenmeubels en
hoogwaardige apparatuur, allemaal in uitstekende staat. Daarnaast heeft het een
domoticasysteem dat het mogelijk maakt om de airconditioning, jaloezieën, muziek,
enz. Te beheren. De kelder heeft een grote privéparkeerplaats.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit uitstekende penthouse in
Marina Botafoch.

lucasfox.co.nl/go/ibz15718

Zeezicht, Eerste lijn zee, Terras, Lift,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Rolstoeltoegankelijk, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Beveiliging, Alarm,
Airconditioning
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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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