
VERKOCHT

REF. IBZ9835

695.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 56m² terras te koop in Ibiza Town, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

95m²
Woonoppervlakte  

56m²
Terras

+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

Modern penthouse met 2 slaapkamers met een prachtig
uitzicht op zee, een eigen chill-out op het dak met een
jacuzzi en een indrukwekkende gemeenschappelijke tuin
met een overloopzwembad, te koop aan het strand van
Playa d&#39;en Bossa.

We vinden dit onberispelijke penthouse-pand op een benijdenswaardige locatie aan
het strand van Playa d'en Bossa, ver genoeg van de drukte van Ibiza-stad om te
genieten van een goede nachtrust, maar toch dichtbij genoeg voor gemakkelijke
toegang tot alle winkels van de stad, het nachtleven en restaurants. In minder dan
een minuut kun je je tenen laten dompelen in de Middellandse Zee.

Het penthouse is gevestigd in een modern gebouw met een mooie
gemeenschappelijke tuin met hoge palmbomen en een enorm overloopzwembad. Er
is ook een klein kunstmatig strand met perfect zand en Balinese bedden. Aan de
rechterkant is er een prachtig schaduwrijk ontspanningsgedeelte met bedden om te
lezen, te slapen of gewoon te genieten van een massage.

Bij het betreden van het pand vinden we de woonkamer met een glazen wand die
uitkijkt op het balkon met een trap naar de chill-out met een fantastische jacuzzi op
het dak. Aan de rechterkant is er een aparte keuken met een bijkeuken. Weer terug in
de woonkamer vinden we de ingang van de 2 slaapkamers met de 2 badkamers.

De 56 m² op het dak chill-out is het zeer indrukwekkend en de perfecte plek om
enkele van de beste zonsondergangen van het eiland te bewonderen; compleet met
een aantrekkelijke bar, ligbedden en een grote sofa om te genieten in het gezelschap
van vrienden.

Als u in Playa d'en Bossa bent, is het appartement zeer geschikt voor jonge stellen of
gezinnen of voor iedereen die in een rustige omgeving wil wonen met die geweldige
Playa d'en Bossa-sfeer.

lucasfox.co.nl/go/ibz9835

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Zwembad,
Conciërge service, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats, ,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Berging,
Beveiliging, Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Dubbel glas, Exterior, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken
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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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