
VERKOCHT

REF. IBZ7547

3.300.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in San José, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  San José »  07829

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

586m²
Plattegrond  

1.160m²
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

Prachtige gloednieuwe moderne villa met 6 slaapkamers,
een tuin en een zwembad, dicht bij de stranden Cala
Conta en Cala Bassa.

Nieuw gebouwde moderne villa met 6 slaapkamers in de veiligste en meest luxueuze
woonwijken van Ibiza. Op korte afstand van de mooiste stranden, Cala Conta en Cala
Bassa, restaurants zoals Sunset Ashram en de Cala Bassa Beach Club. Verder
profiteert de accommodatie van een conciërge en een gemeenschappelijke spa /
fitnessruimte.

De villa heeft een prachtige privétuin en zwembad, ideaal om te zonnebaden, te
ontspannen en te entertainen, maar ook om gemakkelijk te onderhouden.

Binnen vinden we een woonkamer - eetkamer, een open concept keuken en 2
slaapkamers met en-suite badkamers en een gastentoilet op de begane grond.

De grote slaapkamer met inloopkast, een eigen terras en een spectaculair uitzicht
vanaf het bed bevindt zich op de eerste verdieping, samen met een andere
slaapkamer met een eigen badkamer.

De kelder bevat nog 2 slaapkamers met eigen badkamer, een bijkeuken en de garage.
Opslagruimte is beschikbaar op elke verdieping.

Hoogwaardige afwerking en een indrukwekkend uitzicht op de zee en de
zonsondergang completeren deze idyllische, moderne villa op het eiland Ibiza.
Voltooiing eind 2017.

lucasfox.co.nl/go/ibz7547

Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad, Spa,
Conciërge service, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Vloerverwarming,
Airconditioning, Alarm, Barbecue, Berging,
Beveiliging, Bijkeuken, 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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