
SÅLD

REF. IBZ15271

2 375 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd Hus/Villa med 4 Sovrum med 150m² terrass till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07830

4
Sovrum  

5
Badrum  

210m²
Planlösning  

620m²
Totalyta  

150m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Vackert nytt hus med fantastisk skyddad utsikt och enkel
tillgång till de fantastiska stränderna på Ibiza västkust.

Denna oklanderliga privata villa har ett privilegierat läge i Cala Carbo, 10 minuters
bilresa från San José och 5 minuter från Cala Vadella.

Villan har en byggd storlek på 210 m² plus 150 m² terrasser. Det står stolt på en tomt
på 620 m² med fantastisk utsikt över havet och Es Vedra-klippan i mitten av
panoramautsikt. en vy som skyddas som fastigheten sitter framför Cala d'Hort
naturpark där byggnad är förbjuden.

När du kommer in i villan hittar vi en stor öppen planlösning med ett mysigt
sittområde, ordnat runt en öppen spis, ett rymligt matsal och en öppen planlösning
men ändå delvis dold köksdel. Denna bostadsyta ger tillgång till en terrass via stora
glasdörrar från golv till tak och gästtoalett fyller denna nivå av hemmet.

Nedervåningen hittar vi de 4 perfekt färdiga dubbelrummen, som alla har sitt eget
privata badrum. Badrummen har dubbla handfat och har blivit färdiga med snygga,
naturliga material, vilket gör var och en av dem ett unikt utrymme.

På denna lägre nivå av hemmet har vi tillgång till den stora terrassen med 3 x 11
meter balinesisk stil pool som är en cool skugga av grön och blandar vackert med
vackra naturliga omgivningar. Detta är den idealiska platsen för ett chill out område
för att njuta av den fantastiska panoramautsikten och beundra magnifika
solnedgångar.

Ytterligare funktioner i detta hem inkluderar 70 m3 regnskyddstank, golvvärme i hela
huset, en individuell luftkonditionering maskin i var och en av de 4 sovrummen och
vardagsrummet, fiberoptik, snickeri av Technal GTI, teak interiör, marmorgolv och 4
utomhus duschar.

Kontakta oss för mer information om detta fantastiska familjehem med oslagbar
utsikt i Cala Carbo, Ibiza.

lucasfox.se/go/ibz15271

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nybyggd, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Brunn, 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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