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OMSCHRIJVING

Verkozen tot &#39;een van de 4 meest fantastische
villa&#39;s ter wereld&#39; door Harpers Bazaar.
Verkozen tot Harpers Bazaars '4e meest fantastische villa ter wereld', en met een blad
van 6 pagina's in Italain Architectural Digest, 6 keer in Vogue Magazine, komt deze
'Fabulous Villa' voor het eerst op de markt.
Gelegen op de best mogelijke locatie, met gemakkelijke en snelle toegang tot de
privéluchthaven, de beste stranden, clubs en Ibiza-stad, is dit prachtige landhuis echt
adembenemend.
Gebouwd aan de kant van de berg met een 1 km omheinde privé-oprit, ligt het pand
op het zuiden met een torenhoog uitzicht op Ibiza-stad, Salinas, Formentera en Cala
Jondal in de verte. Alle muren op het zuiden zijn voorzien van ramen die een heerlijk
licht gevoel geven, terwijl kenmerken als de hoge plafonds en grote trappen voor een
gevoel van grandeur zorgen.
Deze uitstekende accommodatie heeft een verhuurvergunning voor maximaal 12
gasten en biedt plaats aan 16-18 gasten, inclusief het personeel van de gasten.
Eerdere gasten waren onder meer de koninklijke familie van Monaco en het VK,
Hollywood-sterren, modesterren en popsterren; meestal met een privéjet. De
privéluchthaven ligt op 10 minuten rijden van de villa.

lucasfox.co.nl/go/ibz21772
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Jacuzzi, Spa,
Conciërge service, Gym, Hoge plafonds,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats, , ,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dienstingang, Domotica systeem,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Inloopkast, Open haard, Uitzicht,
Verhuur licentie, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

Vanuit de villa kunnen we genieten van het uitzicht op de zonsopgang achter Dalt
Villa en de ondergaande zon boven de zee. Het is erg ruim en smaakvol ingericht
(ultramodern-minimalistische stijl). Veel van de meubels, kranen, lampen etc. zijn
speciaal voor de villa ontworpen.
Het landhuis is verschenen in tijdschriften zoals Italian Architectural Digest, 5 keer in
Vogue en in EL Pais.
“Dit witte herenhuis barst uit de massieve rots en heeft verbluffende uitzichten. Zie in
de dageraad dansen op het split-level terras, of skinny-dip in het assur-blauwe
zwembad ... een moderne James Bondish-affaire. "(Tatler)
"Bond-achtige designvilla ... chique interieurs ... techno-hemel ... in een dennenbos
van 22 hectare." (The Guardian)
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"Een ultramoderne oase van rust en kalmte op het 'witte eiland'. Wat je doet als je
een beroemde filmster of popster bent en je een fantastische vakantie wilt hebben in
de nachtclubhoofdstad van de wereld." (Mode)
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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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