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€2,700,000 Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd

Nieuwbouw 5 Slaapkamer Huis / Villa met 58m² Tuin te koop in San José, Ibiza
Spanje » Ibiza » San José » 07829

5

4

415m²

606m²

239m²

58m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Terras

Tuin

GERESERVEERD

Contact ons over deze woning
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje

REF. IBZ20253

€2,700,000 Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd

Nieuwbouw 5 Slaapkamer Huis / Villa met 58m² Tuin te koop in San José, Ibiza
Spanje » Ibiza » San José » 07829

5

4

415m²

606m²

239m²

58m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Terras

Tuin

OMSCHRIJVING

Nieuwbouw villa met 5 slaapkamers, privétuin en
zwembad te koop op een uitzonderlijke locatie in Cala
Comte, Ibiza.
Dit fantastische huis is omgeven door aangelegde gemeenschappelijke ruimtes die
zeer goed worden onderhouden, met bomen en geplaveide paden. Het ontwerp,
gemaakt door architect Victor Rahola, combineert een mediterrane bouwstijl met
avant-gardetechnologie om de ultieme luxe woning op Ibiza te creëren.
Gemeenschappelijke voorzieningen omvatten 24-uurs videobewaking, met een
centraal beveiligingskantoor aan de ingang van de promotie, en een conciërgeservice
die gepersonaliseerde diensten biedt voor bewoners om te gebruiken en te genieten.
Deze villa meet 415 m² en is gelegen op een perceel van 606 m². Het heeft 5
slaapkamers en biedt een infinity pool, omgeven door een terras met natuurlijke
bamboe vloeren en tuinen met een pergola, een zeer zonnige privéoase. De tuin meet
58 m² en het huis heeft 239 m² terrassen.

lucasfox.co.nl/go/ibz20253
Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Conciërge service, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Airconditioning, Balkon, Berging,
Beveiliging, Chill out area, Dienstingang,
Domotica systeem, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, Open haard,
Volledig uitgeruste keuken

Binnenin vinden we een elegant assortiment neutrale kleuren en afwerkingen van
uitstekende kwaliteit. De zandkleurige vloeren en de grote ramen op het zuidwesten
met uitzicht op zee creëren ruime en lichte binnenruimtes. De keuken wordt voltooid
met designmeubels, hoogwaardige apparatuur, Silestone-werkbladen en een centraal
eiland, en de badkamers zijn voorzien van Porcelanosa-tegels van topkwaliteit en de
beste afwerking.
Bovendien heeft de villa een grote kelder en verschillende parkeerplaatsen binnen en
buiten. De huizen van deze ontwikkeling profiteren ook van een domotica-systeem,
omgevingsmuziek en wifi.
Een oase van elegantie en comfort aan de prachtige zuidwestkust van Ibiza.
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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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