
VERKOCHT

REF. IBZ22818

€1,350,000 Huis / Villa - Verkocht
3 Slaapkamer Huis / Villa te koop in San José, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  San José »  07830

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

121m²
Woonoppervlakte  

6,530m²
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
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Aantrekkelijk landhuis met zwembad, gastenverblijf en
stallen te koop tussen San José en San Agustín.

Dit prachtige rustieke landhuis ligt op een idyllische locatie tussen San José en San
Agustín, aan de zuidwestkust van het eiland.

Het prachtige uitzicht op het platteland en de heuvels creëren een ideale plek voor
diegenen die in direct contact met de natuur willen leven.

De woning van 121 m² is gelegen op een omheind perceel van 6.530 m².

Het hoofdhuis, op één verdieping, heeft een groot terras met een eetkamer, twee
woonkamers, een open keuken met prachtig uitzicht, een tweepersoonsslaapkamer
met ensuite badkamer, een tweede tweepersoonsslaapkamer en nog een badkamer.

De buitenruimte heeft een fitnessruimte en toegang tot een dakterras met een
ontspanningsruimte en een prachtig uitzicht.

Het gastenverblijf heeft een derde slaapkamer met een badkamer, veranda en
eetkamer.

In de omgeving van het zwembad is een mooie overdekte ruimte om te genieten van
een maaltijd met vrienden of een buitendouche bij het zwembad.

Dierenstallen zijn een van de meest bijzondere kenmerken van dit pand. Daarnaast is
er een groot gebied waar dieren kunnen rennen en sporten.

lucasfox.co.nl/go/ibz22818

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Paardrij faciliteiten,
Parkeerplaats, Berging, Chill out area,
Diervriendelijk, Exterior, Open haard,
Uitzicht, Volledig uitgeruste keuken,
Zonnepanelen

REF. IBZ22818

€1,350,000 Huis / Villa - Verkocht
3 Slaapkamer Huis / Villa te koop in San José, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  San José »  07830

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

121m²
Woonoppervlakte  

6,530m²
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.co.nl/go/ibz22818
https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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