REF. IBZ7486

€6,100,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 100m² terras te koop in San José, Ibiza
Spanje » Ibiza » San José » 07829
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Contact ons over deze woning
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje
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OMSCHRIJVING

Prachtig luxe herenhuis, voormalige residentie van vele
beroemdheden, met indrukwekkende buitenruimtes en
luxe moderne interieurs te koop op 5 minuten van het
strand van Cala Jondal.
In de buurt van Cala Jondal, op het witte eiland Ibiza, vinden we dit luxe moderne
herenhuis met uitzicht op zee en de bergen, waar verschillende beroemdheden
wonen. Het heeft een exclusieve locatie op 5 minuten van het strand, 15 minuten van
de luchthaven en 20 minuten van het centrum van Ibiza-stad.
Buiten vinden we een indrukwekkend langgerekt zwembad met DJ-draaitafels,
tennisbanen, parkeergelegenheid voor 18 auto's en een perceel met niet minder dan
300 palmbomen. De buitenruimtes zijn zeer luxueus en ideaal voor ontspanning in
volledige privacy en comfort.
Gebouwd in 2002, is deze villa in eigentijdse stijl volledig gerenoveerd met
hoogwaardige materialen zoals marmer, Venetiaans stucwerk, het geluidssysteem
van Bang & Olufsen door het hele huis en zelfs gouden tegels in de badkamer.

lucasfox.co.nl/go/ibz7486
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Jacuzzi, Spa, Gym,
Prive garage, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats, , ,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Chill out area, Diervriendelijk, Dubbel glas,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Speelplaats, Thuis bioscoop,
Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

Op de entree vinden we een grote hal met een gastentoilet met kleine
boekenplanken. Vooruitlopend vinden we de keuken, de woonkamer met hoge
plafonds en openslaande deuren naar het zwembad met een eigen badkamer, een
fitnessruimte, sauna, jacuzzi en tennisbaan. Boven zijn de overige suites met 4
slaapkamers, elk met een eigen badkamer en een balkon boven het zwembad, met
uitzicht op zee en de bergen.
Extra voorzieningen zijn onder andere het gastenverblijf met 1 slaapkamer, 1
badkamer of de servicekamer. Dit is een bijgebouw aan de linkerkant van het
hoofdgebouw, de pooltafel, tuinverlichting, een buiteneethoek en schilderijen met
serienummers geïmporteerd uit Miami.
Een simpelweg fantastisch vakantieverblijf op Ibiza.

Contact ons over deze woning
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje

REF. IBZ7486

€6,100,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 100m² terras te koop in San José, Ibiza
Spanje » Ibiza » San José » 07829

5

7

475m²

23,000m²

100m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Terras

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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