
RESERVERAD

REF. IBZ20353

2 750 000 € Hus/Villa - Till salu - Reserverad
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum med 67m² Trädgård till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07829

5
Sovrum  

4
Badrum  

394m²
Planlösning  

1.083m²
Totalyta  

289m²
Terrass  

67m²
Trädgård

+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
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ÖVERBLICK

Nybyggd villa med 5 sovrum med privat trädgård och pool
till salu på ett exceptionellt läge i Cala Comte, Ibiza.

Exklusiv villa med 5 sovrum omgiven av vackra, välskötta gemensamma trädgårdar i
en ny lyxig utveckling belägen på Ibiza. Utvecklingen smälter medelhavsarkitektur
med en avantgardisk design och teknik av arkitekten Victor Rahola.

Villan, som har en konstruerad yta på 394 m², är fördelad på 4 våningar plus
takterrass-solarium.

Bottenvåningen har 3 av de 5 sovrummen. En av dem har sitt eget privata badrum,
medan de andra 2 delar ett andra komplett badrum.

På bottenvåningen, som också är åtkomstgolvet, hittar vi det stora köket med matsal,
tvättstuga, omklädningsrum och badrum. Nästa våning ligger i det rymliga
vardagsrummet.

På första våningen finns det sista sovrummet och badrummet. Förutom takterrassen
har villan terrasser för uteservering och en infinitypool, omgiven av en terrass med
naturligt bambusgolv och vackra trädgårdsområden. Den stora källaren erbjuder
maskinrum och parkeringsplatser.

Detta eleganta hem är dekorerat i neutrala toner och ytbehandlingar av hög kvalitet,
såsom Silestone-bänkskivor i köket och Porcelanosa-plattor i badrummen. De stora
fönstren mot sydväst erbjuder fantastisk havsutsikt och låter hela huset njuta av
rikligt med naturligt ljus.

Samhällsfaciliteterna inkluderar 24-timmars videoövervakning, med ett centralt
säkerhetskontor vid ingången till utvecklings- och conciergetjänsten, för att
tillhandahålla en personlig service för invånarna att använda och njuta av. Husen har
ett hemmeautomationssystem, omgivande musik och wifi.

En oas av elegans och komfort på Ibiza sydvästkust.

lucasfox.se/go/ibz20353

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tjänsteentré, Säkerhet,
Öppen spis, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats
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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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