
 
 

 

 

Villa ‘CANA BERRI’ San José 
5 slaapkamers (1 met mezzanine en extra bed)  

5 badkamers  

10 (+1) pax 

 

 

 

Contact:  

daniel@ibizadesk.com, +32 486 24 44 24 

wendy@ibizadesk.com, +32 485 30 10 55 

www.ibizadesk.com  

 

 

 



 
 

Korte beschrijving: 

• Capaciteit 10 + 1 personen  
• Huis met 5 slaapkamers, gerenoveerd in 2018  
• Zwembad van 5x12m  
• Ideaal voor alle soorten groepen  
• Uitzicht: Ruim en open uitzicht op het landschap, zwembad en grote tuin  
• Kader: Landelijk  
• Zuid-georiënteerd  
• Totale oppervlakte van 6.031m2 volledig omheind en begrensd door bomen  
• Woonoppervlakte van 292m2 
• Een dubbele toegangspoort in smeedijzer, maar ook een serviceingang via de 

achterste keuken 
• Een grote parkeerplaats en carport voor 2 auto's 
• Vloerverwarming (Viessmann) en zonnepanelen  
• Watertank van 15m3  
• Automatisch watersysteem in de tuin 

Locatie: 

• Op 5 minuten te voet van het dorp San José  
• 10 minuten met de auto van verschillende stranden  
• Op 15 minuten met de auto vanaf de luchthaven  
• 20 minuten met de auto van Ibiza stad 

 

 



 
 

Hoofdgebouw : 

• Het bestaande huis bevat 3 slaapkamers en een aparte suite in de bungalow. In de 
winter van 2018 werd een 5e slaapkamer met badkamer gebouwd 

• De veranda is uitgerust met een grote tafel voor zomermaaltijden  
• In de salon vindt u een open haard in landelijke stijl, een satelliet-tv en verschillende 

banken  
• Slaapkamer één is uitgerust met een tweepersoonsbed en een mezzanine met een 

eenpersoonsbed  
• De 2e slaapkamer bevat een tweepersoonsbed  
• Een badkamer is uitgerust met een ruime douche / bad en 2 wastafels  
• De andere badkamer bevat een ruime douche / bad, een toilet en 2 wastafels  
• Het huis heeft centrale vloerverwarming en een 2e apart toilet 

Gastenverblijf: 

• Bij de ingang vindt u een overdekte veranda die toegang geeft tot een kamer, een 
badkamer en een eigen buitenkeuken  

• De slaapkamer is zeer ruim en bevat een tweepersoonsbed, airconditioning, 
verwarming en een grote kast  

• De badkamer is voorzien van een ruime douche in glas, 2 wastafels, een bad en een 
toilet 

Tuin: 

• Groot gazon met automatisch watersysteem  
• Toegang tot het zwembad via een trap  
• omheind met gedroogde leisteen  
• zwembad huis  
• Zwembad van 5x12m  
• Groot terras rond het zwembad 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

Data prijs/week 
01/05-31/05    4 000,00 €  
01/06-30/06    4 500,00 €  
01/07-31/07    6 000,00 €  
01/08-31/08    6 000,00 €  
01/09-30/09    4 500,00 €  
01/10-31/10    4 000,00 €  

 

Eén keer per week, worden bed en bad linnen veranderd. Definitieve schoonmaak 
inbegrepen. Extra schoonmaak op aanvraag, tegen betaling.  
Voorschot: 50% bij reservering, saldo 2 weken voor vertrek  
Borg: 1000 euro Minimum verblijf: 1 week (van zaterdag tot zaterdag) 
Uitzonderingen op aanvraag en niet in juli en augustus 

 

 


