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Absolute Ibiza droomvilla met waanzinnig
uitzicht op zee en zonsondergangen

Dit is echt een van de mooiste
villa’s momenteel op de markt.
Zeer hoogwaardige afwerking,
een schitterend uitzicht op
zee en een erg mooie plek, op
slechts enkele minuten van het
strand.

Deze villa is gebouwd op een grondstuk
van 13.000m2 in Cala Tarida en heeft ruim
600m2 bebouwd oppervlak. Met in totaal
6 tweepersoonsslaapkamers, allen met
aangrenzende badkamers en een appartement voor 2 personen biedt deze woning
veel privacy en ruimte voor ieder familielid. Op de begane grond bevinden zich 3
tweepersoonsslaapkamers met aangrenzende badkamers, een ruime woonkamer
met fantastisch uitzicht op zee, eetkamer,
volledig ingerichte keuken, gastentoilet,
wasruimte en home cinema ruimte. Op de
eerste verdieping bevinden zich de 3 andere

tweepersoons slaapkamers met aangrenzende badkamers, een kleine keuken en een
tweede home cinema ruimte. Het huis heeft
een groot zwembad van 18×6 omringd
door prachtige zonneterrassen een volledig
ingerichte gym met een Zweedse sauna. De
vloer is van microcement en het hout is puur
eiken. Een werkelijk schitterende woning
met uitzonderlijk hoog afwerkingsniveau.
Dit is een villa waar je in principe alleen nog
je koffer hoeft uit te pakken.

Ref: IBN113
Cala Tarida, Ibiza, Spanje

 Villa
 7 slaapkamers
 6 badkamers
 600 m² woonoppervlakte
 13.000 m² perceeloppervlakte
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Uitzonderlijk hoog afwerkingsniveau

9

Architectuur van beroemde architect

9

Groot terrein met veel privacy

9

Schitterend zeezicht

9

Uitzicht op de beroemde Ibiza zonsondergangen

9

Zeer fraai infinity zwembad

9

Rustige ligging dichtbij het strand
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Luxe villa met zwembad
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Absolute Ibiza droomvilla
met waanzinnig uitzicht op
zee en zonsondergangen

Ja, ik wil meer informatie ontvangen!
Voor- en achternaam

E-mailadres
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Houd mij op de hoogte

VERZENDEN

