
VERKOCHT

REF. IBZ9669

4.200.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in San José, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  San José »  

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

410m²
Woonoppervlakte  

5,335m²
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

Uitzonderlijke moderne villa met toeristenvergunning te
koop in de wijk San José op Ibiza met prachtige
buitenruimte en uitzicht op zee en de bergen.

Deze spectaculaire villa te koop is een prachtig huis op Ibiza en een uitstekende
optie voor diegenen die willen genieten van het platteland terwijl ze toch dicht bij
San Jose en Ibiza-stad zijn. Omgeven door tuinen en platteland, genieten de
bewoners van totale privacy en rust, maar tegelijkertijd kan de luchthaven in 7
minuten worden bereikt en zijn veel van de prachtige stranden van het eiland een
klein eindje rijden.

Met 4 tweepersoonsslaapkamers, met en-suite badkamers, is het pand bij uitstek
geschikt voor gezinnen of als vakantiehuis om tijd door te brengen met vrienden en
heeft het ook een toeristenvergunning. Twee van de slaapkamers op de
bovenverdieping hebben grote terrassen met uitzicht op zee en de bergen. Een
kingsize slaapbank in de woonkamer biedt nog meer accommodatie, deze kamer kan
worden omgebouwd tot een vijfde slaapkamer. De grote eetkamer biedt plaats aan 8
personen en de moderne keuken is volledig uitgerust, er is ook een wasruimte. De
villa heeft vanuit veel kamers een prachtig uitzicht op zee, tot aan het eiland
Formentera.

Een apart gastenverblijf is bij de prijs inbegrepen en is een perfecte privé-
accommodatie voor bezoekers. Andere opvallende kenmerken zijn airconditioning,
satelliettelevisie, ipod / iphone-stations en een alarmsysteem voor totaal comfort en
gemoedsrust.

De buitenruimtes zijn al even indrukwekkend. De weelderige groene tuinen en het
infinity pool zijn perfect om te genieten van de lange zomermaanden, de overdekte
en onoverdekte terrassen bieden ruimte om buiten te dineren. De woning heeft
zonnepanelen voor energie-efficiëntie.

Een uitstekende optie voor wie op zoek is naar een moderne accommodatie met veel
privacy en toch goed gelegen om te genieten van alles wat het eiland te bieden heeft.

lucasfox.co.nl/go/ibz9669

Zeezicht, Terras, Tuin, Zwembad,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Chill out area,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Gerenoveerd, Open haard, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken,
Waterput, Zonnepanelen
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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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