
VERKOCHT

REF. LFB741

2.200.000 € Penthouse - Verkocht
Luxe triplex penthouse te koop in Ibiza-stad met een fantastisch uitzicht over Dalt
Vila.
Spanje »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

350m²
Plattegrond

+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 5-slaapkamer penthouse te koop in Ibiza-stad
met uitzicht op Dalt Vila, met een zwembad, diverse
terrassen en een ondergrondse parkeergarage.

Dit luxe penthouse te koop is gelegen in een prive nieuw complex in de omgeving van
Can Misses, op 5 minuten lopen van de jachthavens van Ibiza-stad.
Het huis beschikt over diverse terrassen waaronder een dakterras met een jacuzzi
allemaal met een prachtig vrij uitzicht over Dalt Vila.
Het appartement beschikt over 5 slaapkamers, 4 badkamers, een gastentoilet, 2
ondergrondse parkeerplaatsen en een berging.
Voorzieningen in het huis zijn: een waterzuiveraar, airconditioning, verwarming, een
brandalarm, speciale isolatie ramen, elektrische rolluiken, een domotica-systeem en
een open haard.
De woning is gelegen in een zeer veilige gebied met beveiligingscamera's in het hele
complex, een dubbel-entry-systeem en de toegang via een eigen lift.
De gemeenschappelijke tuinen zijn voorzien van 3 zwembaden en mooie
groenvoorzieningen.
Slechts 3 minuten van Ibiza-stad, op 5 minuten van het dichtstbijzijnde strand en op 5
minuten van de luchthaven. Dit spectaculaire penthouse is perfect voor permanente
bewoning of als een vakantiehuis.

lucasfox.co.nl/go/lfb741

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Lift,
Parkeerplaats
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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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