
VERKOCHT

REF. IBZ19950

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
15 Slaapkamer Huis / Villa met 700m² Tuin te koop in Ibiza Town, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

15
Slaapkamers  

15
Badkamers  

1,300m²
Woonoppervlakte  

700m²
Perceeloppervlakte  

700m²
Tuin

+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

Dit prachtige palazzo bevindt zich in het hoogste gedeelte
van de oude ommuurde stad Dalt Villa en biedt privacy en
een prachtig vrij uitzicht vanaf het hoogste punt boven de
stad Ibiza en de haven.

Het huis behoorde voorheen toe aan de kerk en ligt naast de oude gebouwen van dit
UNESCO-werelderfgoed. Het ligt op een unieke rustige en afgelegen locatie, rijk aan
geschiedenis en geniet van een onovertroffen uitzicht over de stad en de haven.

Het huis staat al enkele jaren leeg, maar heeft veel opvallende kenmerken die
karakter en charme toevoegen aan een renovatie die klassieke architectuur perfect
combineert met moderne luxe. Deze omvatten vloeren en trappen, terwijl veel van
het oorspronkelijke timmerwerk nog steeds aanwezig is.

Natuurlijk zijn de wonderen van Ibiza allemaal binnen handbereik, maar het huis
heeft ook toegang tot voertuigen en een garage om gemakkelijk rond te komen, of u
nu gasten van het vliegveld ophaalt of de rest van het Witte Eiland verkent.

Dit is echt een uitzonderlijke kans om een prachtige, gepersonaliseerde privéwoning,
huurwoning of pied-a-terre te creëren in een exclusieve positie aan de top van de
historische stad Ibiza.

lucasfox.co.nl/go/ibz19950

Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Klassieke bouwstijl, Monumentale details,
Natuurlijke lichtinval, , Balkon,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dienstingang, Exterior, Open haard,
Renovatie object, Uitzicht
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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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