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Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a South West Mallorca, Mallorca
Espanya »  Mallorca »  South West Mallorca »  07157

6
Dormitoris  

4
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587m²
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1.922m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Villa clàssica a primera línia de mar, amb vistes a Port
Andratx i accés privat directe a la platja.

Fantàstica vila situada a primera línia de mar, en un emplaçament exclusiu amb
molta privacitat, accés privat al mar i increïbles vistes a la Dragonera.

Aquest habitatge seria especialment idònia per als amants de l'art i l'arquitectura, ja
que se situa a pocs metres de Studio Weil, l'estudi de pintura i escultura dissenyat i
construït per l'artista Barbara Weil, i amb una impressionant estructura dissenyada
per Daniel Libeskind. La proximitat de la casa a aquest estudi fa que sigui una
propietat realment especial.

Aquest clàssic exemple de l'arquitectura de 1960 de l'illa es presenta en bones
condicions, ideal com a primera o segona residència. També és una bona opció per
reformar per complet, segons les preferències del nou propietari.

L'habitatge destaca per la seva ubicació, amb vistes de primera al mar i fàcil accés a
la platja.

La casa principal es condiciona en una sola planta, amb pavellons per als dormitoris
en ambdós extrems. Un d'ells disposa d'entrada independent. Totes les estades són
exteriors i gaudeixen d'increïbles vistes, i les bigues i terres de fusta originals ajuden
a crear un ambient càlid i acollidor.

A més dels grans finestrals, l'habitatge consta d'una varietat de porxos i terrasses per
relaxar-se, ja sigui prenent el sol o en l'ombra sota un pi. La seva orientació oest
permet gaudir de precioses postes de sol.

La part frontal de la casa ofereix molt espai amb jardins i aparcament, a més hi ha
diferents zones de porxo, estudi, emmagatzematge, taller, entre d'altres.

lucasfox.cat/go/mal10277

Exterior
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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