
REF. IBZ24554

3.200.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Ibiza Town, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Ibiza Town »  07840

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

457m²
Plattegrond  

820m²
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

Volledig gerenoveerde villa met 5 slaapkamers met
fantastisch uitzicht op de zee en Dalt Villa, te koop op de
top van Can Furnet, Ibiza.

Deze fantastische volledig gerenoveerde villa ligt op een perfecte locatie op de top
van Can Furnet, een bekende en zeer veilige buurt, op slechts enkele minuten van het
centrum van Ibiza en diverse golfbanen.

Dit huis heeft een bebouwde oppervlakte van 458 m² verdeeld over 3 verdiepingen
en heeft verschillende terrassen.

Als we door een dubbele houten hoofddeur gaan, worden we begroet door een
uitnodigende en lichte hal die het huis in verschillende ruimtes verdeelt. Aan de
rechterkant, voordat we het hoofdgedeelte betreden, vinden we een slaapkamer met
een eigen badkamer en een prachtig privéterras. Aan de linkerkant is er een
gastentoilet met douche, naast de lift die de 3 verdiepingen bedient.

Vanaf hier betreden we de ruime woon-eetkamer omgeven door ramen die leiden
naar het terras met prachtig uitzicht op de zee en het kasteel van Ibiza. De volledig
ingerichte open keuken heeft een centraal eiland en geeft toegang tot de ruime
buitenruimte met zwembad en gelegen op het zuiden.

Terugkomend via de hal gaan we de trap af om de benedenverdieping te bereiken die
een ruime slaapkamer met eigen badkamer, een kleedkamer en een terras met
uitzicht biedt. Vervolgens vinden we nog een slaapkamer met een eigen badkamer
met toegang vanuit de lift en een eigen ingang van buitenaf. Op dezelfde verdieping
is er nog een derde slaapkamer met een eigen badkamer.

Ten slotte hebben we op de bovenste verdieping een grote slaapkamer met een
eigen badkamer en toegang via de lift of van buitenaf, met een grote kleedkamer en
een groot terras met indrukwekkend uitzicht.

Buiten kunt u genieten van het grote zwembad met totale privacy, ontspannen op
een van de terrassen en lunchen en dineren op een groot terras met vrij uitzicht op
de zee en het platteland van Ibiza.

Bovendien heeft het huis een grote garage en is het volledig gerenoveerd en
uitgerust, klaar om te worden ingericht naar de smaak van de nieuwe eigenaar.

lucasfox.co.nl/go/ibz24554

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Service lift, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Beveiliging, Berging,
Barbecue, Alarm, Airconditioning
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Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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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