
VERKOCHT

REF. IBZ18821

1.390.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in San José, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  San José »  07830

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

165m²
Plattegrond  

400m²
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
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OMSCHRIJVING

Prachtige villa met 5 slaapkamers met een tuin, zwembad,
garage en verschillende terrassen met uitzicht op zee, te
koop in San José.

Deze exclusieve semi-vrijstaande villa is gelegen in San José, een benijdenswaardige
locatie op slechts vijf minuten van het strand. De villa is gebouwd in 2006 en volledig
gerenoveerd in 2018 volgens de hoogste standaard. Dit prachtige pand valt op door
zijn moderne design, ruime en lichte kamers ingericht in lichte kleuren, uitstekende
buitenruimte en ongelooflijke terrassen met uitzicht op de zee. Daarnaast is een
juridisch proces aan de gang om de kelder-garage van 96m² toe te voegen aan de
geregistreerde oppervlakte van het pand.

Toegang tot het pand via een geautomatiseerde stalen deur, vinden we een prachtige
tuin vol met bomen: een prachtige groene ruimte met een zwembad omgeven door
houten vloeren en een gazon met uitzicht op zee.

De begane grond bestaat uit een garage voor 2 auto's, een bijkeuken en twee
tweepersoonskamers met eigen badkamers, die kunnen worden gebruikt als
gastenkamers.

Op het lagere niveau vinden we een zeer ruim slaapkamerkantoor met veel natuurlijk
licht.

Het indrukwekkende daggedeelte bevindt zich op de eerste verdieping en bestaat uit
een open keuken die volledig is uitgerust met hoogwaardige apparatuur, een aparte
voorraadkast en een gastentoilet. Dit niveau wordt compleet gemaakt door een
indrukwekkende woon-eetkamer met benijdenswaardige uitzicht op zee en toegang
tot een zonnig terras met een onovertroffen uitzicht.

De tweede verdieping omvat drie grote slaapkamers en twee badkamers. De
ongelooflijke slaapkamer heeft een kleine maar praktische kleedkamer en een eigen
badkamer met een bad. Twee van de slaapkamers delen een groot terras met uitzicht
op de zee en een moderne ontspanningsruimte, ideaal om te ontspannen en tijd door
te brengen in het gezelschap van vrienden en familie.

Eindelijk, op het dak, is er een fantastisch terras met 360 graden uitzicht op de
bergen en de zee met een 100 jaar oude olijfboom. Deze ruimte, waarschijnlijk het
meest opvallende deel van het pand, is de perfecte plek om te zitten en de
zonsondergang te bewonderen.

lucasfox.co.nl/go/ibz18821

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Chill out area,
Berging, Balkon, Alarm, Airconditioning
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De woning is uitgerust met airconditioning, dubbele beglazing en een alarmsysteem
om totaal comfort te garanderen.

Neem contact met ons op om deze exclusieve villa in San José te bezoeken.

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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