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OMSCHRIJVING

Luxe villa ontworpen door de bekroonde Duitse architect,
gelegen op een perceel van 2500 m² met een infinity pool
met een spectaculair uitzicht op zee, gebouwd volgens de
hoogste normen, gelegen in de zeer exclusieve en veilige
wijk Vista Alegre.
Lucas Fox is verheugd om op exclusieve basis deze geweldige villa met 7 slaapkamers
te presenteren in de prestigieuze en zeer veilige Vista Alegre-ontwikkeling, in het
zuidwestelijke deel van Ibiza.
Dit prachtige pand is ontworpen door de bekroonde Duitse architect Jan Wichers en
er zijn kosten noch moeite bespaard om zijn visie uit te voeren om een levende en
vermakelijke omgeving te creëren waarin binnen en buiten op natuurlijke wijze in
elkaar overvloeien.
Een van de opvallende kenmerken is de locatie in het bovenste deel van de wijk Vista
Alegre, die een onbelemmerd en prachtig uitzicht op Las Brisas, Las Salinas en
Formentera garandeert.
Links van de hoofdingang bevindt zich een bijgebouw met een comfortabele
logeerkamer met een eigen badkamer.

lucasfox.co.nl/go/ibz23561
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Verwarmd zwembad , Zwembad,
Conciërge service, Prive garage,
Hoge plafonds, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, , Airconditioning, Alarm,
Barbecue, Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Chill out area, Dienstingang,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Nieuwbouw,
Open haard, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Zonnepanelen

We bereiken het hoofdgebouw via een grote inkomhal met een gastentoilet en, recht
vooruit kijkend, vinden we een spectaculair uitzicht op het infinity pool en de
Middellandse Zee.
Vanuit de inkomhal stappen we in de grote open woon / eetkamer met een hoog
plafond waar ook een Amerikaanse keuken aan de rechterkant is. Er komt een
overvloed aan natuurlijk licht binnen via indrukwekkende glazen schuifdeuren van
vloer tot plafond die ook een adembenemend uitzicht bieden op het L-vormige
infinity pool, de omliggende bergen en de Middellandse Zee.
De open keuken beschikt over ultra-high-end apparaten, die slim verborgen kunnen
worden onder marmeren werkbladen.
Vanaf de inkomhal gaan we links en vinden we een mastersuite met een kleedkamer
en een eigen badkamer en een prachtig uitzicht op zee door de kamerhoge ramen.
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Het grote terras herbergt een prachtig L-vormig infinity pool van 60 m² en een grote
overdekte veranda aan de rechterkant: perfect voor lange buitenlunches en diners.
Een trap brengt ons naar het lagere niveau van het huis waar we nog 4 slaapkamers
vinden, allemaal met een eigen badkamer en allemaal met een eigen terras of terras.
Op deze verdieping bevindt zich ook het servicepersoneel met een eigen ingang.
Het pand is omgeven door prachtige aangelegde tuinen en er is parkeergelegenheid
voor minimaal vier auto's, waarvan twee overdekt.
Het pand is uitgerust met de beste technologische en milieuvriendelijke systemen op
de markt, waaronder een klimaatregelsysteem van Siemens, waterverwarming door
zonnecollector van Wolf, zwembadapparatuur inclusief zoutwaterfiltratiesysteem en
geautomatiseerde pH-doseerpomp van Astrapool en intercommunicatiesysteem van
Siedle .
Samenvattend, een prachtig en zeer compleet droomhuis van uitzonderlijk design en
kwaliteit met voldoende woon- en amusementsruimte, dat zelfs de meest
veeleisende koper zal imponeren.
De woning is exclusief beschikbaar via Lucas Fox.
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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.

Contact ons over deze woning
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje

