
VERKOCHT

REF. LFB423

2.900.000 € Landhuis - Verkocht
400 jaar oude 8-slaapkamer villa met zwembad op 28.000m2 platteland |
Uitstekende investering voor de verhuur
Spanje »  Ibiza »  San José »  07839

8
Slaapkamers  

8
Badkamers  

450m²
Plattegrond  

28.000m²
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

Een prachtige authentieke finca met een gastenverblijf,
grote tuinen en het zwembad op de heuvel met uitzicht
op het landschap, de zee en prachtige zonsondergangen.
Slechts vijf minuten van het dorpje San José en op 15
minuten van de luchthaven.

Deze prachtige finca in San José ligt op 28.000m2 grond in de heuvels, op slechts een
steenworp afstand van San José dorp op het westen met uitzicht op het platteland en
de zee en heeft prachtige zonsondergangen.
Het hoofdgebouw heeft veel originele kenmerken, zoals Sabina plafonds. Er is een
woonkamer/hal die leidt tot een verdere woonkamer. De keuken is goed formaat en
er is een klein kantoor.
Binnen het hoofdgebouw zijn 5 tweepersoons slaapkamers allemaal met badkamer
en er is een apart gastenverblijf, oorspronkelijk de Corrales (stallen), die zijn
gerenoveerd tot 3 verdere tweepersoonsslaapkamers met ensuite badkamers.
De tuinen zijn goed onderhouden met veel typische planten en bomen, een
overdekte chill out ruimte, barbecue en een groot zwembad met terrassen.
Het pand heeft twee ingangen met voldoende parkeergelegenheid. De omgeving is
rustig en vredig en toch dicht bij voorzieningen.
De woning heeft een verhuur licentie en wordt momenteel verhuurd in de zomer en
draait als een guesthouse.
Er is ook een Agroturismo hotel licentie waardoor dit een interessante
investeringsmogelijkheid is.

lucasfox.co.nl/go/lfb423

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Parkeerplaats, Verhuur licentie
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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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	Een prachtige authentieke finca met een gastenverblijf, grote tuinen en het zwembad op de heuvel met uitzicht op het landschap, de zee en prachtige zonsondergangen. Slechts vijf minuten van het dorpje San José en op 15 minuten van de luchthaven.

