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OMSCHRIJVING

Prachtige villa op een rustige locatie in Sa Carroca, Ibiza

Ideaal gelegen nabij Ibiza-stad, luchthaven, clubs, restaurants en trendy stranden.
Deze prachtige villa ademt een exotische sfeer met het zwembad omgeven door een
tropische tuin.

Er zijn 2 grote slaapkamers en 1 grote badkamer in het hoofdgebouw en een
gastenverblijf met een tweepersoonsslaapkamer en badkamer. Twee van de
slaapkamers komen uit op het zwembad. Er is ook een groot zonneterras op het dak
met prachtig uitzicht op zee. Er is een wasmachine en droger in het hoofdgebouw en
alle kamers zijn voorzien van airconditioning / verwarming.

De villa heeft overal houten vloeren en een volledig uitgeruste keuken. Het dak is een
perfecte plek om te relaxen en te genieten van het open uitzicht op de stad, het
strand Playa d'en Bossa, het eiland Formentera en de Middellandse Zee.

Het onroerend goed genereert een goed inkomen voor de eigenaar omdat het een
toeristenvergunning heeft en in de zomer continu wordt geboekt omdat het dicht bij
de belangrijkste attracties ligt. Het zwembad is privé en heeft de hele dag zon.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

lucasfox.co.nl/go/ibz26731

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Verwarming,
Verhuur licentie, Uitzicht, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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