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OMSCHRIJVING

Ruime, prachtig ontworpen moderne villa in Cala Carbo
met een iconisch uitzicht op de kustlijn van Ibiza.
Gebouwd in 2013 en afgewerkt met een uitzonderlijke standaard, deze
minimalistische hedendaagse villa is een architectonisch meesterwerk gebouwd om
de uiterste luxe te leveren terwijl u geniet van het prachtige uitzicht over de zee naar
de Es Vedra-rots.
Elektrische poorten bieden toegang tot een prachtige oprijlaan die naar de
achterkant van het huis slingert, waar de hoofdingang toegankelijk is via een mooie
binnenplaats. De schaal van de uitzichten wordt meteen onthuld dankzij de enorme,
vegende glazen wanden die een fascinerend gevoel van ruimte creëren en visueel de
leefruimtes verbinden met het omringende landschap.
Binnen is de villa badend in natuurlijk licht en afgewerkt met een uitzonderlijke
standaard. De leefruimtes zijn groot en veelzijdig en de nieuwe eigenaar kan zijn
individuele gebruik voor een groot deel definiëren. Het zeer grote kantoor zou
bijvoorbeeld een prachtige eetkamer of een extra slaapkamer suite maken.
Het uitzicht is vanaf bijna elke kamer te bewonderen en wordt omgeven door het
spectaculaire terras bij het zwembad met een verwarmd infinity pool van 15 bij 4
meter en een prachtig terras met buiten woon- en eetkamer.

lucasfox.co.nl/go/ibz18164
Eerste lijn zee, Uitzicht op de bergen,
Zeezicht, Terras, Tuin, Verwarmd zwembad ,
Zwembad, Gym, Prive garage, Lift,
Hoge plafonds, Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Domotica systeem, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Volledig uitgeruste keuken,
Zonnepanelen

Spectaculaire tuinen rondom het pand, met functies zoals enorme palmbomen die
elke kant van het zwembad bewaken, gigantische cactussen en vetplanten en
volwassen inheemse en tropische planten zoals olijven en dennen. Een kleine
waterval en een buitenverlichtingssysteem voegen theater toe aan de tuin nadat de
prachtige zonsondergang plaats maakt voor de nacht.
De master suite is bijzonder indrukwekkend, met een eigen woonkamer en
kleedkamer, een eigen badkamer en Italiaanse douche / hamman en een bad voor
twee personen, evenals die spectaculaire uitzichten en directe toegang tot het terras
bij het zwembad.
Op de benedenverdieping heeft een gastenappartement een slaapkamer en een
woonkamer, een keuken, een badkamer en een eigen terras met een prachtig
uitzicht. Dit niveau heeft ook een enorme garage voor meerdere auto's en een grote
berging.
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De villa heeft alle moderne luxe om het leven gemakkelijker en duurzamer te maken,
inclusief een waterterugwinningssysteem, zonnewaterverwarming, buitenverlichting,
vloerverwarming, airconditioning en draadloos internet in alle kamers. Het
videobeveiligingssysteem is op afstand toegankelijk via internet en het alarm is
verbonden met een beveiligingsbedrijf op het eiland.

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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