Isabella küla asub Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 43 elanikku, 2007 aastal on elanike registri andmete järgi … elanikku.

Isabellas on 1776-1781 ajavahemikus rajatud Kõrgessaare mõisale kuulunud Isabella karjamõisa asukoht. Mõisa rajas Karl Magnus Stenbock ajavahemikus 1776-1781 ja nimetas selle oma ema Ebba Marharetha Stenbocki nime järgi (saksa keeles on selle nimeks Margarethenhof).Varem oli samas põline Isapõllu (või Isapalo) küla (asustus on olnud siin juba 16. sajandil). 1565. Aastal esinevad siin nimed Swrepälle by ja ääremärkustena Swrepell ja Isapalo by, mis kõik tähendavad tänapäevases keeles “suure põllu küla”- esimesed eesti keeles, viimane soomemõjulises murdes. Isapalo või Isapõllu muundus ajapikku naisenimeliseks Isabellaks just võõrrahvusest omanike tõttu.
Mõisate aja lõpus kasutati hoonet metsaülema eluasemena. Seal elas 19 saj.lõpus ja 20 saj. alguses Ungern- Sternbergide mõisate metsaülem Karl Friedrich Wilhelm Ahrens, esimene kõrgharidusega metsaülem Hiiumaal. Sündinud Põhja- Saksamaal Schwerinis metsaülema pojana, õppis ta ise metsandust Eberswalde Metsaakadeemias. 1880. aastal tuli ta Eestisse. 1884. aastast sai Ungern- Sternbergide metsade ülemvalitsejaks ning ka osa mõisate valitsejaks. Hiiumaal allusid temale abimetsaülem, 4 ülemmetsavahti ja 29 metsavahti.Neile toetudes Ahrens katsetas ulatuslikult võõrpuuliikide vastupanu kohalikule kliimale. Ta lasi Hiiumaa metsadesse istutada euroopa, siberi ja jaapani lehiseid, kaukaasia, palsam-, hiigel- ning euroopa nulgu, alpi seedermändi, austria musta mändi, halli mändi, pigimändi jne. Ahrens tõi Hiiumaa faunasse hirve ja halljänese. Hirv kadus I Maailmasõja ajal ning toodi Hiiumaale uuesti 1970. aastal tollase metsamajandi direktori Uudo Mälli algatusel.
Inimeste mälestuste järgi olnud Ahrens rahumeelne ning vastutulelik mees.Siiski interneeriti ta I Maailmasõja puhkedes välismaalasena piiriäärselt alalt riigi siseossa Simbirskisse. Rahva mällu jäi pilt kus pea 60- aastane mees istunud enne teele asumist Kõrgessaare vallamaja trepil ning nutnud: 29 aastasena oli ta Hiiumaale tulnud ning kogu tema elutöö oli siinsel saarel. Pärast sõja lõppu tuli Ahrens Eestisse tagasi, kuid mitte enam Hiiumaale. Ta suri 1938. aastal.
Muuhulgas on Ahrens ka Luidja lepiku rajaja. Temale pühendatud mälestusmärk asub Luidja külas.
Isabella mõisa hooned on hävinud. Kui 1885 aastal ehitati samasse Metsamõis (hävis u. 1963) lammutati vana Isabella mõis ära ning uue ehitamiseks kasutati selle kive. Ühele kivile oli raiutud number 1505. Kunagise häärberi lähedal kasvab veel ilusaid põlispuid. 

Selle kohanimega on seotud imelik muundumine. Kui tavaliselt kohandab eestlane võõrapäraseid kohanimesid oma keelele suupäraseks, siis siin on algne “Isopõllu” (Suurpõllu) muutunud tundmatuseni ning meenutab võõrapärast naisenime.
Rahvajutu järgi on Isabella mõis nimetatud Rootsi kuninga tütre järgi, kes olla Rootsist siia põgenenud.

Isabella külas endise karjamõisa keskuse lähedal asub kivikalme "Tondi taskuvare" (I aastatuhande lõpp e. m. a.). (100 m M. Klee elamust loodes).Vare koosnes kahest osast- edelapoolne on piklik, mõõtmetega umbes 20*13*1,5 meetrit, kirdepoolne ovaalne, mõõtmetega umbes 11*8*0,6 meetrit. Nüüdseks on kalmed mattunud suurte põllukivihunnikute alla. “Tondi taskuvare” kohta räägitakse järgmist lugu:
Kord läinud Vanapagan Leigrit maha lööma. Korjanud kaks taskut kive täis. Kui ta Isabellas Klee talu juurde jõudnud, laulnud kukk kolmandat korda, pagana taskud rebenenud katki ja kivid pudenenud sinna, kus nad praegugi asuvad.

Looduslikud olud
Piirneb Jõeranna ja Heiste külade piiril Armiojaga (see on ainuke looduslik jõgi Hiiumaal). Küla piires on ca 30 ha riigimetsa (endine Metsamõis), sellest maast ca 20 ha on põld. Küla pindala on va 420 ha, sellest ~220 ha on haritav maa (põld) ja looduslik rohumaa ning õued, ülejäänud osa on metsa all, mis on valdavalt endised heinamaad olnud nüüd lehtpuu – segametsad. Armioja kallastel ja ka Kurisu küla piiri pool on okaspuumetsa .


