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6
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in
Santa Eulalia, Ibiza beschikt over prijzen vanaf 3,800,000
€

De nieuwbouwproject Luxury Villas Roca Llisa biedt deze villa van uitzonderlijke
kwaliteit in een natuurlijke omgeving, met veel rust en privacy, maar zonder de
nabijheid van de stad Ibiza op te geven, waar u allerlei diensten vindt en zeer dicht
bij de Roca Llisa golfbaan.

De ontwikkeling onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke beveiligingssysteem, met
drievoudige perimeter, toegangscontrole tot de ontwikkeling en een persoonlijk
individueel beveiligingssysteem, allemaal om de bescherming van de bewoners te
garanderen.

Deze villa is verdeeld over twee verdiepingen, plus de benedenverdieping met de
garage.

De begane grond heeft duidelijk gedifferentieerde dag-, nacht- en gastenruimtes en
ze hebben allemaal onafhankelijke toegang tot het zwembad en de tuin. Alle ruimtes
zijn perfect om evenementen te vieren, jezelf te omringen met vrienden of gewoon
tijd door te brengen met je gezin. Het dagverblijf biedt een woon-eetkamer met open
keuken. Deze ruimte profiteert van dubbele hoge plafonds en een enorm raam van 7
meter hoog waardoor we de indrukwekkende zonsopkomsten en zonsondergangen
van het eiland Ibiza kunnen aanschouwen.

Ten slotte herbergt de bovenverdieping de indrukwekkende master suite met een
eigen badkamer.

De architectuur van deze villa wordt gekenmerkt door een modern design, met een
zomerse sfeer, geïntegreerd in de natuurlijke omgeving, met uitzonderlijke
materialen en hoogwaardige constructie. Het is erg licht dankzij de grote ramen met
dubbele hoogte die veel natuurlijk licht binnenlaten, evenals een perfecte integratie
tussen binnen en buiten. Bovendien kunt u genieten van een prachtig uitzicht op de
omringende natuur, zonder totale privacy op te geven.
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Onder zijn kenmerken kunnen we het maximale niveau van efficiëntie in het verbruik
van water en elektriciteit benadrukken, met een opvangsysteem voor regenwater,
een energiecertificering van klasse A en een aerothermisch systeem. Het omvat een
volledig uitgeruste keuken met een kookeiland, volledig uitgeruste badkamers, grote
ramen en dubbele hoge plafonds, evenals een infinity pool.

Neem contact met ons op voor meer informatie.
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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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