
VERKOCHT

REF. IBZ7465

2.800.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 67m² Tuin te koop in San José, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  San José »  07800

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

394m²
Plattegrond  

601m²
Perceeloppervlakte  

289m²
Terras  

67m²
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
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Luxe 5-slaapkamer woning met een eigen tuin en
zwembad op een uitzonderlijke locatie in Cala Comte,
Ibiza.

Deze privéaccommodatie is omgeven door netjes onderhouden gemeenschappelijke
tuinen met bomen en geplaveide paden en beschikt over een mix van mediterrane
architectuur met de nieuwste technologie en design van de architect Victor Rahola,
om de ultieme luxe woning op Ibiza te bieden.

Tot de gemeenschappelijke voorzieningen behoren de 24-uurs videobewaking met
een centraal beveiligingskantoor bij de ingang voor de ontwikkeling, evenals een
conciërgedienst die op maat gemaakte diensten biedt voor stressvrij huisbeheer en -
plezier.

Deze villa met 5 slaapkamers heeft een bebouwde oppervlakte van 394 m² op een
perceel van 601 m² met een overloopzwembad omgeven door een prachtig
zonneterras met natuurlijke bamboevloertegels en een duurzaam aangelegde tuin
met een pergola; een privéoase in de zon.

In de villa vinden we een elegant neutraal kleurenpalet en uitstekende afwerkingen
van hoge kwaliteit. Zandkleurige vloeren en enorme op het zuidwesten gelegen
ramen met uitzicht op zee creëren een licht, luchtig interieur. De keuken wordt
voltooid met designmeubilair, hoogwaardige apparatuur, Silestone-werkbladen en
een centraal eiland, terwijl de badkamers de allerbeste Porcelanosa-tegels en -
afwerkingen zullen bevatten.

Verder beschikt de villa over een enorme kelder en parkeerplaatsen binnen of buiten
voor meerdere voertuigen.

Zoals je zou verwachten van een woning van dit kaliber, is er een domoticasysteem
geïnstalleerd, een achtergrondmuzieksysteem en een pre-installatie voor overal wifi.

Een oase van stijl en comfort aan de glorieuze zuidwestkust van Ibiza.

lucasfox.co.nl/go/ibz7465

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Beveiliging
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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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