
VERKOCHT

REF. IBZ15269

5.300.000 € Huis / Villa - Verkocht
Nieuwbouw 6 Slaapkamer Huis / Villa met 120m² terras te koop in San José, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  San José »  07830

6
Slaapkamers  

7
Badkamers  

650m²
Plattegrond  

2.300m²
Perceeloppervlakte  

120m²
Terras

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.co.nl Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Indrukwekkende moderne villa met prachtige
woonruimtes en een panoramisch uitzicht op zee, te koop
in Vista Alegre, Ibiza.

Deze adembenemende designer villa is innovatief en futuristisch, met scherpe lijnen
en luxe om een fantastische visuele ervaring te combineren met weelderige Ibiza-
eilanden.

Het gewaagde architecturale thema doet denken aan een museum voor
hedendaagse kunst en is verfraaid met subtiel gebruik van LED-verlichtingsontwerp
overal. Het resultaat is een dramatisch huis op de heuvel dat ruimte, prachtige
uitzichten en uitzonderlijke mogelijkheden voor entertainment biedt.

Dit is een zeer lichte en ruime woning met uitgestrekte open gebieden badend in
zonlicht dat door de enorme glazen wanden stroomt. Dit onbelemmerde gebruik van
glas vervaagt de lijnen tussen binnen en buiten, en de muur van de woonruimte trekt
zich terug om het mooie terras en een panoramisch uitzicht over de bergen en het
landschap naar de zee te brengen.

Er zijn terrassen en balkons op bijna elke hoek en het grote terras heeft een groot
overloopzwembad dat trots naar de natuurlijke omgeving wijst. Er zijn eindeloze
ruimtes om te ontspannen en te entertainen, en de eetkamer heeft ook glazen
wanden die uitkijken op het zwembad.

De 7 prachtig afgewerkte ensuite slaapkamers zijn er één voor personeel met een
aparte ingang, terwijl de toegang nog gemakkelijker wordt gemaakt met een lift die
de bovenste twee verdiepingen en enorme parkeergarage van de kelder met elkaar
verbindt.

De niveaus van pasvorm en afwerking zijn uitzonderlijk en hi-tech functies zijn te
talrijk om op te noemen, maar worden goed samengevat door het geïntegreerde
geluidssysteem en de imposante voordeur die wordt geopend via
vingerafdrukherkenning.

De villa wordt gemeubileerd aangeboden, maar de speciaal geselecteerde
kunstwerken zijn apart verkrijgbaar.

lucasfox.co.nl/go/ibz15269

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Hoge plafonds, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Nieuwbouw, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Balkon, Alarm,
Airconditioning, 
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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	Indrukwekkende moderne villa met prachtige woonruimtes en een panoramisch uitzicht op zee, te koop in Vista Alegre, Ibiza.

