
REF. MAL10277

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
6 Slaapkamer huis / villa te koop in South West Mallorca, Mallorca
Spanje »  Mallorca »  South West Mallorca »  07157

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

587m²
Plattegrond  

1.922m²
Perceeloppervlakte

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Klassieke villa aan het water met uitzicht op Port Andratx
met directe privétoegang tot de zee.

Dit fantastische huis ligt direct aan het water in een werkelijk uitstekende positie
met privacy, een eigen toegang tot de zee en een onovertroffen uitzicht op
Dragonera.

Deze woning van bijzonder belang voor mensen met een interesse in kunst en
architectuur op slechts enkele meters van Studio Weil, de schilder- en
beeldhouwstudio ontworpen en gebouwd voor kunstenaar Barbara Weil. Een
indrukwekkende structuur ontworpen door Daniel Libeskind, de nabijheid van Studio
Weil maakt het echt uniek in zijn soort.

Dit klassieke voorbeeld van de eilandarchitectuur uit de jaren zestig is klaar om in te
trekken en maakt een prachtige gezinswoning of een spectaculair vakantieverblijf,
maar het is ook ideaal voor een totale renovatie.

Bij dit huis draait alles om locatie, met eerstelijnszicht en makkelijke, ononderbroken
toegang tot de zee over licht glooiende rotsen in kristalhelder water. Het is ook
slechts 10 minuten lopen naar Port Andratx en zijn restaurants.

Het hoofdgebouw is gebouwd op een enkel niveau, met accommodatie vleugels aan
beide zijden. Een van deze heeft een eigen ingang. Alle kamers liggen aan de
buitenkant en genieten van de ongelooflijke vergezichten. Originele houten balken en
vloeren helpen om de warme en gastvrije sfeer te benadrukken.

Naast grote ramen heeft het huis een verscheidenheid aan veranda's en terrassen
om te ontspannen of te entertainen, in de zon of te chillen in de schaduw onder een
volwassen den. Een op het westen gericht aspect zorgt ervoor dat u altijd perfect
geplaatst bent om van de beroemde zonsondergangen van het eiland te genieten.

Er is veel ruimte aan de voorkant van het huis met tuinen en parkeergelegenheid,
plus verschillende studie-, werkplaats-, studio- en opbergmogelijkheden.

lucasfox.co.nl/go/mal10277
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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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