
REF. LFB872

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
Woning te koop met een ongeëvenaard panoramisch uitzicht op de haven, de zee,
de stad en de historische kerk vanuit het kloppende hart van Ibiza.
Spanje »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

2
Slaapkamers  

3
Badkamers  

673m²
Plattegrond  

40m²
Terras

+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

Uniek in het historische centrum van Ibiza, met zwembad,
zonneterrassen en eigen interne garage voor twee auto's.

Prachtig huis in Ibiza in de beste buurt van Dalt Vila met enorme binnenruimte op
alle niveaus, een spectaculair uitzicht op de zee en de haven en met een
adembenemend decor van Dalt Vila kathedraal als u door de belangrijkste deuren
lopen.
Ingericht met verfijnde smaak en historische artefacten (die verhandelbaar binnen de
verkoop zijn), waardoor dit een echte must have accommodatie is.
Gelegen in het hart van Dalt Vila, in aanraking komt met de ongelooflijke 2000 jaar
geschiedenis van deze oude vesting en de stad. Deze woning vertegenwoordigt een
stukje geschiedenis op deze UNESCO World Heritage Site.
Unieke locatie, unieke ruimte, uniek uitzicht, unieke geschiedenis ... een droomhuis in
een bevoorrechte omgeving.

lucasfox.co.nl/go/lfb872

Zeezicht, Zwembad, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging, Balkon
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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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