Christian Wolf
Luxury Villas Ibiza
Carrer Del Riu Tamesis 35
07800 Ibiza, Islas Baleares, Espana
Phone: +34 604 101 816
E-Mail: info@cw-ibiza.de

Onroerend goed met een prachtig uitzicht op de zee te koop
Prijs: 3900000 €

BESCHRIJVING

Onroerend goed met een prachtig uitzicht op de zee
Woning gelegen met een prachtig uitzicht op de zee, de eilandjes van Es Vedra en Vedranell en de
zonsondergang aan de westkust van Ibiza. Het huis heeft een vloeroppervlak van 750 m2 en heeft
een dubbele woonkamer met open haard, een eetkamer, een grote open Kuch met 2 pantry's.
Boven is de master bedroom met dressing, kantoor en badkamer op de begane grond zijn 3
slaapkamers en 2 badkamers.
Meer informatie: een apart gastenverblijf appartement met 2 slaapkamers en badkamer, 15 meter
zwembad, een hamam, een buitenkeuken, buiten eethoek, diverse overdekte terrassen, mooie
mediterrane tuin met 11 palmbomen. De 2500 m2 grond ligt op het zuiden en omheind. Elektrische
poort.
Locatie: Dorp: Sant Josep, Cala Carbo, gericht aan de zuidwestkust, zuid-west, met uitzicht op de
zee en de zonsondergang, op een afgelegen locatie, in een populaire woonwijk in een gunstige
locatie, het strand is 800 m, de luchthaven in ongeveer 8 km, golfbaan op ongeveer 25 km, de stad
Ibiza op ongeveer 17 km.
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Binnen: 750 m² woonoppervlak, 500 m² woonoppervlak, 250 m² woonoppervlakte, 2 verdiepingen,
woon / eetkamer, eetkamer, keuken, bijkeuken, 7 slaapkamers, 5 badkamers
Buiten: 2500 m² grond, omheind, overdekt terras, dakterras, zwembad, terras, chill out, weelderige
mediterrane tuin, palmbomen, tuinverlichting
Kenmerken: meerdere malen apart gastenverblijf, inbouwkasten, beveiligingssysteem,
videobewaking, aluminium kozijnen, houten deuren, ramen geglazuurd, panoramische ramen,
centrale verwarming op olie, airconditioning warm / koud, open haard, satelliet TV, telefoon,
internetverbinding, aansluiting op de openbare waterleiding, stortbak
ALGEMENE INFORMATIE
Plaats:
Gebied:
Categorie:
N. Slaapkamer:
N. Badkamer:
M2 Eigendom:
M2 Binnen:

Sant Josep, Cala
Carbó
Cala Carbó
Villas
7
5
2500
750
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