
VERKOCHT

REF. LFB584

5.250.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Santa Eulalia, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07850

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

400m²
Woonoppervlakte  

30,000m²
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

Unieke luxe villa met grenzeloos karakter en charme,
gelegen op korte rijafstand van de mooiste stranden van
Ibiza.

Deze exclusieve accommodatie ligt op een rustige en afgelegen locatie, dicht bij het
dorp San Carlos. Het biedt een prachtig, vrij uitzicht op de heuvels en de zee, tot aan
Mallorca op een heldere dag en 's avonds met een spectaculair uitzicht op de
zonsondergang.

Het ruime hoofdgebouw beschikt over statige interieurs, luxe meubels en veel
verschillende kamers en ruimtes die zich perfect aanpassen aan elke gelegenheid.

De warme, uitnodigende woonkamer op de begane grond beschikt over hoge
plafonds met balken van savina en olijfhout en een gezellige open haard. De keuken
heeft een goede verbinding met het terras aan de achterkant en de bijkeuken. Een
tweede woonkamer, een gastentoilet en 2 slaapkamers met eigen badkamer
bevinden zich ook op deze verdieping, evenals een derde slaapkamer met een chill-
outruimte en een terras.

De bovenverdieping biedt slaapvertrekken in de vorm van 2 enorme
slaapkamersuites, waarvan één met een jacuzzi, een andere met een terras met
buitendouche en een derde kamer die wordt gebruikt als studeerkamer maar een
slaapkamer kan worden. Op deze verdieping vindt u nog een woonkamer en een ruim
terras.

Er is muziek met buizen beschikbaar door het hele huis en andere extra functies zijn
onder meer het elektronische intercomsysteem, veiligheidsdeur, elektrische rolluiken
en dubbele beglazing.

De spectaculaire buitenkant omvat de ontspanningsruimte rondom het
overloopzwembad en een verlichte volgroeide tuin met een overloopzwembad;
ideaal voor het houden van grote bijeenkomsten en vieringen zowel overdag als 's
nachts. Er is een parkeergarage beschikbaar en er is een volledig apart houten huis
met een sauna, een ontspanningsruimte en een aparte spa met een douche, een
jacuzzi en een fitnessruimte.

lucasfox.co.nl/go/lfb584

Eerste lijn zee, Uitzicht op de bergen,
Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad, Jacuzzi,
Spa, Gym, Prive garage, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Barbecue, Berging,
Beveiliging, Bijkeuken, Chill out area,
Dubbel glas, Inbouwkasten, Open haard,
Uitzicht, Verhuur licentie, Verwarming,
Waterput
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Het huis biedt enorme verhuurmogelijkheden in de zomermaanden, omdat het een
zeer aantrekkelijke optie is voor iedereen die op zoek is naar privacy en rust op korte
afstand van het strand en de lokale voorzieningen. San Carlos en Santa Eulalia, 2
dorpen met alle benodigde voorzieningen, liggen op slechts een steenworp afstand
en het pand ligt ook dicht bij de beste stranden in het noorden van het eiland.

Een privéoase van rust, schoonheid en exclusiviteit op Ibiza.
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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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