
VERKOCHT

REF. LFB839

3.900.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Santa Eulalia, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07814

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

370m²
Plattegrond  

20.258m²
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

Moderne designer villa, gerenoveerd volgens hoge
normen, met dubbele glazen deuren naar een ruim terras
en een 20 meter lang zwembad.

Deze adembenemende moderne villa ligt op het platteland in het centrum van Ibiza,
op loopafstand van het trendy dorpje Santa Gertrudis.

Het werd oorspronkelijk gebouwd in 2004 en werd vaak gebruikt in architectuur- en
designtijdschriften. De villa is in 2014 volledig gerenoveerd door een Britse
interieurontwerper met ultramoderne voorzieningen.

De villa heeft 5 tweepersoonsslaapkamers en onafhankelijke personeelsverblijven,
opslag- en wasruimtes. De gemotoriseerde glazen deuren met dubbele hoogte komen
uit op een terras van 300 m² met uitzicht op een zwembad van 60 m² en creëren een
gevoel van open ruimte.

Het hoofdgebouw beschikt over een master suite van 100 m² met een ruime
badkamer, een bibliotheek en een inloopkast op de eerste verdieping, en 2
slaapkamers met inloopdouches op de begane grond. De vierde slaapkamer heeft
een eigen ingang, een groot terras en een eigen doucheruimte.

Naast het hoofdgebouw is er een apart gastenverblijf met uitzicht op de eigen tuin en
een zitkamer met een 60-inch tv, een slaapkamer met tweepersoonsbed en een
eigen doucheruimte.

Het landgoed van 20.000 m² heeft een grote boomgaard (olijf, vijgen, granaatappels
enz.) En verschillende terrassen rondom het huis. Het 20 meter lange infinity pool
heeft een houten terras met dubbele ligbedden, ideaal om te ontspannen.

Neem vandaag nog contact met ons op om dit prachtige pand te bekijken.

lucasfox.co.nl/go/lfb839

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Verhuur licentie, Inbouwkasten,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging, Airconditioning, 
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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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