
VERKOCHT

REF. LFB864

4.200.000 € Huis / Villa - Verkocht
Unieke kans om er een van Ibiza's laatste eerste lijn villa's aan zee te kopen met
directe toegang tot de zee.
Spanje »  Ibiza »  San José »  07830

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

257m²
Plattegrond  

4.434m²
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 van de beste eerste lijn locaties op het eiland. De
woning vraagt nog enkele renovatie, maar alle juridische
documentatie is in orde. Deze woning is de heetste
woning op het eiland. Mogelijkheid om 2 andere villa's te
bouwen op het perceel.

Deze prachtige woning aan de kust biedt de unieke kans om een van Ibiza's
resterende waterkant woningen in Es Cubells, San Jose te kopen, met een eigen
toegang tot de zee. Het ligt op een perceel van ongeveer 14.000m² en heeft 4
slaapkamers en 3 badkamers, verdeeld over 2 verdiepingen met uitzicht op de
diepblauwe Middellandse zee. De woning vereist enige renovatie, maar biedt tal van
aantrekkelijke functies, zoals een mooie lounge met schuine plafonds en een grote
open haard, een overdekt terras met stenen banken met uitzicht op de zee, evenals
een rustieke landelijke stijl keuken. Een unieke accommodatie in Ibiza met veel
ruimte en veel mogelijkheden.

lucasfox.co.nl/go/lfb864

Zeezicht, Uitzicht op de bergen,
Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin, Terras,
Jacuzzi, Prive garage, Parkeerplaats,
Uitzicht, Open haard, Inbouwkasten,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Balkon, 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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	Een van de beste eerste lijn locaties op het eiland. De woning vraagt nog enkele renovatie, maar alle juridische documentatie is in orde. Deze woning is de heetste woning op het eiland. Mogelijkheid om 2 andere villa's te bouwen op het perceel.

