
VERKOCHT

REF. IBZ26221

1.950.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa met 453m² Tuin te koop in San José, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  San José »  07829

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

362m²
Plattegrond  

1.000m²
Perceeloppervlakte  

340m²
Terras  

453m²
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
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OMSCHRIJVING

Uitstekende villa met 4 slaapkamers, met ongelooflijke
buitenruimtes, zoals een tuin, privézwembad en solarium,
te koop in een ontwikkeling in San José, Ibiza.

De nieuwbouwproject Villas Port des Torrent ligt op een uitstekende en bevoorrechte
locatie in San José, Ibiza. Het is een rustige omgeving, maar met alle diensten tot uw
beschikking en op een paar kilometer van de stad Ibiza. Bovendien ligt het zeer dicht
bij het strand waar het zijn naam aan dankt: Port des Torrent.

Deze villa is verdeeld over drie verdiepingen, plus de benedenverdieping die de
installatieruimte herbergt.

Op de begane grond is er een zeer grote woon-eetkamer met een open keuken, met
verschillende ruimtes om te ontspannen en tijd door te brengen met het gezin. Het is
erg licht dankzij de grote ramen die veel natuurlijk licht binnenlaten en leiden tot een
prachtige chill-outruimte buiten. Dit niveau wordt gecompleteerd door een
gastentoilet.

De eerste verdieping herbergt het nachtgedeelte, met 4 slaapkamers met eigen
badkamers en met toegang tot verschillende terrassen; twee van hen met uitzicht op
zee.

De bovenste verdieping biedt een enorm solarium-achtig terras met prachtig uitzicht,
perfect om te ontspannen in deze rustige omgeving en het hele jaar door te genieten
van het uitstekende klimaat van het gebied.

Buiten biedt het naast de chill-outruimte een prachtige siertuin, een uitstekend
privézwembad om af te koelen tijdens de zomermaanden en een buiteneetkamer,
perfect om buiten te genieten van maaltijden. Ten slotte biedt het overdekte
parkeergelegenheid.

De villa heeft een moderne stijl in warme tinten, met grote ramen die veel natuurlijk
licht binnenlaten, waardoor uw kamers erg gezellig en aangenaam zijn. Bovendien
presenteert het open en luchtige kamers, zoals de ruime woonkamer met de open
keuken om de breedte van de ruimtes optimaal te benutten. De keuken is volledig
uitgerust met hoogwaardige meubels, evenals uitstekende high-end
inbouwapparatuur van het merk Neff, te weten een koelkast, vriezer,
inductiekookplaat met afzuigkap, vaatwasser en magnetron.

lucasfox.co.nl/go/ibz26221

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem, Chill out area, Berging,
Balkon, Airconditioning
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Evenzo is het uitgerust met de beste kwaliteiten, zoals airconditioning, porseleinen
vloeren, binnenhoutwerk en aluminium buitentimmerwerk.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze nieuwbouwproject.

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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