
VERKOCHT

REF. IBZ2647

1.500.000 € Huis / Villa - Verkocht
9 Slaapkamer huis / villa te koop in San Antonio, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  San Antonio »  07820

9
Slaapkamers  

4
Badkamers  

491m²
Plattegrond  

2.150m²
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

Villa met 4 verdiepingen in Can Tomás, een rustige
woonwijk vlak bij de hoofdweg van Ibiza naar San
Antonio.

Deze klassieke villa is gebouwd in 1970 en onlangs gerenoveerd en biedt 9
aantrekkelijke slaapkamers en 4 badkamers verdeeld over 4 verdiepingen.

Buiten de villa vinden we een mooi onderhouden, volgroeide tuin met een mooie
grapefruitboom en een groot zwembad. Vanaf de bovenste verdiepingen kunnen we
genieten van een mooi uitzicht op het landschap en de baai van San Antonio, met
prachtige zonsondergangen.

Dit zou een prachtige woning voor een groot gezin zijn of een uitstekende
investeringsmogelijkheid. De villa heeft een huurlicentie en is een zeer populaire
korte termijn verhuurobject. De huidige eigenaar is bereid om elke koper een
gegarandeerde vaste jaarlijkse huurpremie voor 5 jaar te bieden en om het
verhuurbedrijf in de villa te blijven runnen. Biedt de koper de onmisbare
mogelijkheid om een stressvrij kortlopend huurobject met een gegarandeerd
inkomen te verwerven.

De villa is gelegen in Can Tomás, een rustige kleine woongemeenschap op 5 minuten
van San Antonio, op 10 minuten van Ibiza-stad en op 20 minuten van de luchthaven.

lucasfox.co.nl/go/ibz2647

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Parkeerplaats, Verhuur licentie, Uitzicht,
Open haard, Inbouwkasten, Bijkeuken,
Beveiliging, Barbecue, Balkon,
Airconditioning
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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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