REF. IBZ24014

3.400.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd

Excellent 3 Slaapkamer huis / villa te koop in San José, Ibiza
Spanje » Ibiza » San José » 07839
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OMSCHRIJVING

Luxe villa met 3 slaapkamers en hoogwaardige afwerking
te koop in Vista Alegre, de meest prestigieuze
ontwikkeling op het eiland.
Deze recent gebouwde moderne villa is gelegen in de exclusieve ontwikkeling Vista
Alegre, met 24-uurs beveiliging. Deze locatie biedt de fantastische combinatie van
privacy en veiligheid en gemakkelijke toegang tot de uitgaansgelegenheden van Ibiza.
De villa heeft een bebouwde oppervlakte van 378 m² en is gelegen op een perceel
van 1.091 m². Het huis is verdeeld over 2 verdiepingen en wordt in onberispelijke
staat aangeboden.
De bovenverdieping heeft 2 comfortabele tweepersoonsslaapkamers met eigen
badkamer, een gastentoilet, een ruime en lichte woonkamer en een moderne en
volledig uitgeruste keuken met een ideaal eiland voor informele maaltijden of als
ontbijtruimte. Vanaf deze verdieping kunt u genieten van een prachtig uitzicht over
de zee.

lucasfox.co.nl/go/ibz24014
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Jacuzzi, Conciërge service,
Prive garage, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Beveiliging, Chill out area,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken

De begane grond heeft ook 1 tweepersoonsslaapkamer met een eigen badkamer en
directe toegang tot het zwembad. Op deze zelfde verdieping vinden we een
wasruimte en een privé garage.
Buiten vinden we een prachtig privézwembad, chill-out ruimtes, ligweiden, een
volledig uitgeruste buitenkeuken en een eetkamer; ideaal om te genieten van het
benijdenswaardige lokale klimaat en gasten te vermaken.
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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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