
Diverse luxe appartementen in primelocation van Ibiza met adembenemend

uitzicht-Paseo Maritimo-Jean Novel - Ibiza - Eivissa

Overzicht Ligging

Woonoppervlak: 150 m²

Perceel: 70000 m²

Indeling: 1 Slaapkamer, 1 Badkamer

Referentienummer:1210

Prijs: 1700000,00 €

Ligging: Ibiza - Eivissa

Uitzicht: Zeezicht, Landzicht, Zicht op
de oude binnenstad

Ibiza One Casamarine S.L. www.ibiza-one.com



Beschrijving
In de beste straat van Ibiza, de Paseo Maritimo, is het gebouw dat Jean Novel aangelegd.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel

Jean Novel is een van de beroemdste architecten van de wereld. Op Ibiza, heeft hij een icoon van deze
luxe appartementen in deze toplocatie. Direct tegenover de heetste haven van Ibiza, met veel restaurants,
LIO, CAFFE CAPPUCCINO, BLUE MARLIN, Sa Calma en de chique boetieks ZANOTTI, Philipp Plein en
de verkoop kantoor van MANGUSTA heeft bouwde hij zo'n unieke gebouw.

Deze appartementen bezitten Conciërgeservice, een fitnessruimte en een kinderopvang.

Wij bieden van 750.000, -EUR 4 M EUR alle maten met verschillende kamers op verschillende
verdiepingen. Vanaf de begane grond tot alle Penthouses kunnen wij u verschillende flats.

Het gebouw is gelegen aan de Paseo Maritimo, de meest exclusieve deel van Ibiza. Naast de deur
gelegen zijn de nieuwe 5-sterren Ibiza Gran Hotel met Casino en de Pacha Hotel. De hotspots van het
eiland, zoals Pacha, Lio, Cipriani, b.Voor, Blue Marlin Marina, Ibiza Stad, Hart en de jachthaven liggen op
een paar minuten loopafstand. Supermarkten, apotheken, coffeeshops en het mooie zandstrand van
Talamanca zijn ook vlakbij.

- Uitzicht op zee over naar Ibiza oude stad, Dalt Villa en Formentera

- Ruime gemeenschappelijke ruimtes met enorme meer stijl zwembad, een jacuzzi en een kinderbad,
groene omgeving en de vele lounges en chill outs

- Private club voor de bewoners, miniclub voor kinderen, water en fitnessruimtes

- Gehele verdieping gewijd aan parkeerplaatsen (273 parkeerplaatsen) en opslagplaatsen

Contacteer ons
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Ibiza One - very well established in Ibiza and one of the most trustworthy
estate agency.

Ibiza One is your expert in Real Estate on Ibiza
and assists buyers and sellers up to the notary
appointment and beyond.
A high-quality after sale management is a very
important part of our work.

We have long-standing customers, whom we
accompany over years with the purchase and
sale of their real estates.
You will find a list of premium properties on our
website.

Coci Patrizia Tappert and Uwe Richtberg
Founder and managing directors

Furthermore we would like to introduce you to
off-market luxury properties in extraordinary
locations: First line seafront villas, Blakstad
fincas, ultra modern villas, mountain top locations
and more.

Trust, transparency, honesty and discretion are
our guiding principles.

We take care of customers from any part of the
world and are pleased to attend you with the
purchase or sale of a luxury property.

Contact
Telefoon: +34 971 190378
Fax: +34 971 193711
Mobilofoon: +34 619 665380
E-mail: contact@ibiza-one.com

Ibiza One Casamarine S.L.
Calle Historiador Joan Marí Cardona No 6
07800 Ibiza - Baleares
Spain
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