
REF. IBZ19828

7.300.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 9 Slaapkamer huis / villa te koop in Ibiza Town, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Ibiza Town »  07819

9
Slaapkamers  

7
Badkamers  

525m²
Plattegrond  

1.830m²
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
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OMSCHRIJVING

Luxe villa met zwembad en tuin, gelegen in het gebied
van Talamanca, op slechts 5 minuten rijden van Ibiza-
stad. Met toeristenvergunning.

Deze fantastische villa is perfect gelegen op slechts 5 minuten rijden van Ibiza-stad,
maar biedt ruimte, luxe en privacy in een prachtige natuurlijke omgeving. Het pand
heeft een toeristenvergunning en is zeker aantrekkelijk voor bezoekers die op zoek
zijn naar een heel speciaal verblijf op het Witte Eiland.

Met een strak eigentijds ontwerp en een onberispelijke afwerking, heeft de villa drie
verdiepingen, elk met enorme vlaktes van glas en kamerhoge schuifdeuren om
optimaal te genieten van het uitzicht over de zee naar Formentera en laat het
natuurlijke licht binnenstromen.

Dit gevoel van ruimte wordt verder versterkt door de zeer royale open indeling die
duidelijk is zodra u aankomt in de elegante entree en de vegende woonkamer en
keuken ziet en de prachtige tuinen en het zwembad omlijst door de grote ramen.

De tuin is prachtig, omgeven door weelderige vegetatie en palmbomen en beschikt
over een zeer uitnodigend zwembad omgeven door terrassen, chill-out zones, een
prachtige bar en een barbecue.

Terrassen op elke verdieping bieden gemakkelijke toegang tot het perfecte
mediterrane klimaat vanuit woonruimtes en slaapkamers, met veel ruimte om buiten
te dineren en zonneschermen voor zowel zonaanbidders als mensen die willen
ontspannen in de schaduw.

Er zijn 2 slaapkamersuites op de begane grond, 3 op de eerste verdieping - een met
een eigen lounge - en een fantastische open fitnessruimte, slaapkamer en
studioruimte op de bovenste verdieping met een spectaculair dakterras en een
prachtig uitzicht. 2 pensions, elk met 2 slaapkamers en een badkamer, bieden privacy
en veelzijdigheid voor bezoekers en gasten.

Verfijnde verlichting voegt een extra dimensie toe aan de villa's terwijl de zon
ondergaat en extra technologie omvat een alarmsysteem met camera's,
automatische irrigatie, zonnepanelen, centrale zoned airconditioning en
vloerverwarming. Er is ook een dubbele garage.

lucasfox.co.nl/go/ibz19828

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Balkon, 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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