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ÖVERBLICK

Röste ut som en av de 4 mest fantastiska villorna i
världen av Harpers Bazaar.

Röste ut Harpers Bazaars "4: e mest fantastiska villa i världen", och med en 6-sidig
spred i Italain Architectural Digest, 6 gånger i Vogue Magazine, kommer denna
"Fabulous Villa" på marknaden för första gången.

Beläget på bästa möjliga plats, med enkel och snabb tillgång till den privata
flygplatsen, de bästa stränderna, klubbarna och Ibiza stad, tar denna fantastiska
herrgård dig verkligen andan.

Byggt på sidan av berget med en 1 km gated privat enhet fastigheten är söderläge
med skyhög utsikt över Ibiza stad, Salinas, Formentera och Cala Jondal i fjärran. Alla
väggarna i söderläge är fönster som ger en underbar känsla av ljus, medan funktioner
som högt i tak och stora trappor ger en känsla av storhet.

Denna enastående fastighet har en hyreslicens för upp till 12 gäster och kan sova 16-
18 gäster inklusive gästpersonal. Tidigare gäster har inkluderat Monaco och UK Royal
Family, Hollywood-stjärnor, modestjärnor och popstjärnor; anländer vanligtvis med
privatjet. Den privata flygplatsen ligger 10 minuters bilresa från villan.

Från villan kan vi njuta av utsikten över soluppgången bakom Dalt Villaoch av
solnedgången över havet. Det är mycket rymligt och smakfullt inredda (ultra modern-
minimalistisk stil). Mycket av möblerna, kranarna, lamporna mm har designats
speciellt för villan.

Herrgården har presenterats i tidskrifter som Italian Architectural Digest, 5 gånger i
Vogue och i EL Pais.

”Den här vita herrgården springer ut ur den solida klippan och har enastående utsikt.
Se i gryningen dansa på den delade terrassen, eller mager i den assurblå poolen ... en
modern James Bondish-affär. ”(Tatler)

"Bond-esque designvilla ... eleganta interiörer ... techno Heaven ... ligger i 22-acre
tallskog." (Väktaren)

"En ultramodern oas av lugn och ro på" vita ön ". Vad du gör när du är känd
filmstjärna eller popstjärna och vill ha en fantastisk semester i nattklubbens
huvudstad." (Vogue)

lucasfox.se/go/ibz21772

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Spa, Jacuzzi,
Portvakt, Gym, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Högt i tak, Parkering, Gemensam terrass, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Turistlicens,
Tjänsteentré, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, Balkong
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Kontakta oss för mer information.

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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