
Moderne gezinsvriendelijke villa te huur - San Rafael

Overzicht Ligging

Woonoppervlak: 485 m²

Perceel: 15000 m²

Indeling: 8 Slaapkamers, 7 Badkamers

Referentienummer:2133

Prijs: op aanvraag

Ligging: San Rafael

Uitzicht: Landzicht, Modern object
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Beschrijving
Deze fantastische villa is voor mensen die op zoek zijn naar een rustige en privévakantie op Ibiza. Het
pand is een geweldige keuze voor vrienden en familie die op zoek zijn naar een rustigere locatie en toch
dicht bij alles wat Ibiza te bieden heeft. Aan de achterkant van het huis staat een klein houten speelhuisje
met een zandbak, een heerlijke plek voor kinderen om te spelen. De openluchtbioscoop is ideaal voor
familiefeesten in de avond en de kinderen zullen overdag heerlijk in het zwembad kunnen spelen.

 

Inrichting:

     • airconditioning
     • Alarmsysteem
     • barbecue
     • Buitenkeuken
     • Buitenzwembad (zout water)
     • Buitenjacuzzi
     • Buiten eethoek
     • Volledig ingerichte keuken
     • kantoor
     • tuin
     • terras
     • Visvijver
     • Buiten woonruimte
     • Smart TV
     • Sonos-geluidssysteem
     • Geluidssysteem voor buiten
     • de was
     • Park
     • Draadloze internettoegang
     • Buitenbioscoop
     • Sportschool
     • Kinderspeelplaats
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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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