
SÅLD

REF. IBZ15269

5 300 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd Hus/Villa med 6 Sovrum med 120m² terrass till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07830

6
Sovrum  

7
Badrum  

650m²
Planlösning  

2.300m²
Totalyta  

120m²
Terrass

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.se Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Imponerande modern villa med fantastiska
bostadsområden och panoramautsikt över havet, till salu
i Vista Alegre, Ibiza.

Denna hisnande designervilla är innovativ och futuristisk och använder skarpa linjer
och lyx för att kombinera en fantastisk visuell upplevelse med överdådig Ibiza-ö.

Det djärva arkitektoniska temat tänker ett modern konstmuseum och förbättras med
subtil användning av LED-belysningsdesign hela tiden. Resultatet är ett dramatiskt
hem i sluttningen som ger utrymme, underbar utsikt och exceptionella möjligheter till
underhållning.

Detta är en mycket ljus och rymlig fastighet med svepande öppna områden badade i
solljus som översvämmar genom de stora glasväggarna. Denna obehindrade
användning av glas suddar linjerna mellan insidan och utåt, och vardagsrumsväggen
dras tillbaka för att få den härliga terrassen och panoramautsikten över bergen och
landsbygden till havet.

Det finns terrasser och balkonger på nästan varje hörn, och huvudterrassen har en
stor infinity-pool som stolt pekar på den naturliga omgivningen. Det finns oändliga
utrymmen att koppla av och underhålla, och matplatsen har också glasväggar med
utsikt över poolen.

De sju vackert färdiga sovrummen med eget badrum inkluderar ett för personal med
separat ingång, medan tillgången görs ännu enklare med en hiss som går ihop med de
två översta våningarna och en enorm källarparkeringsplats.

Nivåerna av passform och finish är exceptionella och högteknologiska funktioner är
för många för att nämna men sammanfattas väl av det integrerade ljudsystemet och
imponerande ytterdörren som öppnas via fingeravtrycksigenkänning.

Villan erbjuds möblerad, men de speciellt utvalda konstverken kan köpas separat.

lucasfox.se/go/ibz15269

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, , , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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