
SÅLD

REF. IBZ7465

2 800 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 67m² Trädgård till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07800

5
Sovrum  

4
Badrum  

394m²
Planlösning  

601m²
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
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Lyxhus med 5 sovrum, privat trädgård och pool på ett
exceptionellt läge i Cala Comte, Ibiza.

Denna privata fastighet är omgiven av snyggt underhållna gemensamma
trädgårdsområden med träd och kullerstensstigar och har en blandning av
medelhavsarkitektur med banbrytande teknik och design från arkitekten Victor
Rahola, för att ge den ultimata lyxbostaden på Ibiza.

Gemensamma faciliteter inkluderar 24-timmars videoövervakning med ett centralt
säkerhetskontor vid utvecklingsingången, samt en conciergetjänst som erbjuder
skräddarsydda tjänster för stressfri hemhantering och njutning.

Denna villa med 5 sovrum har en bebyggd yta på 394 m² på en tomt på 601 m² med en
infinitypool omgiven av en underbar soldäck med naturliga bambu golvplattor och
hållbar anlagd trädgård med en pergola. en privat oas i solen.

Inuti villan hittar vi ett elegant neutralt färgschema och utmärkta kvalitetsytor.
Sandfärgade golv och stora sydvästra fönster med havsutsikt skapar ljusa, luftiga
interiörer. Köket ska kompletteras med designmöbler, avancerade vitvaror,
bänkskivor i Silestone och en central ö, medan badrummen har de allra bästa
Porcelanosa-plattorna och ytbehandlingarna.

Dessutom har villan en enorm källare och inomhus- eller utomhusparkeringsplatser
för flera fordon.

Som man kan förvänta sig av en egendom av denna kaliber har ett
hemautomationssystem installerats, tillsammans med ett bakgrundsmusiksystem och
förinstallation för Wi-Fi hela tiden.

En oas av stil och komfort på Ibizas härliga sydvästkust.

lucasfox.se/go/ibz7465

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Säkerhet
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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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