
REF. IBZ6839

€2,310,000 Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in San José, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  San José »  07830

5
Slaapkamers  

7
Badkamers  

450m²
Woonoppervlakte  

15,000m²
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

Grote nieuwe villa met uitstekende afwerking en een
dakterras met een jacuzzi, een ontspanningsruimte en
een prachtig uitzicht op de zee en de heuvels.

Gloednieuwe luxe villa met een bebouwde oppervlakte van 450 m² op een perceel
van 15.000 m² met een grote tuin, zwembad en uitzicht op zee gelegen aan de weg
tussen Ibiza-stad en het dorp San José, in de buurt van de beste stranden aan de
westkust van het eiland.

Momenteel in aanbouw, zal deze luxe woning beschikken over een enorme, prachtige
mediterrane tuin met palmen, cactus, fruitbomen en veel verschillende gebieden om
te dineren, zwemmen en ontspanning.

Dit is een gelijkvloers huis met een hal, eet-woonkamer, gastentoilet, 5 slaapkamers
met en-suite badkamers, 1 extra badkamer, een keuken en grote terrassen. De eerste
verdieping biedt plaats aan een spectaculair zonneterras met een jacuzzi, een
ontspanningsruimte en uitzicht op zee. Verder heeft het huis een grote kelder om te
worden gebruikt zoals vereist door de nieuwe eigenaar.

De locatie en kenmerken van deze fantastische luxe villa maken het een uitstekende
privéwoning met een enorm verhuurpotentieel op korte termijn.

Let op: de getoonde prijs is voor het onroerend goed in de huidige staat.

lucasfox.co.nl/go/ibz6839

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Jacuzzi, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Wijngaarden,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Domotica systeem, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Zonnepanelen
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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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