
REF. IBZ26144

22 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 8 Sovrum till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07839

8
Sovrum  

9
Badrum  

1.600m²
Planlösning  

2.322m²
Totalyta

+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

Exklusiv fastighet med fantastisk havsutsikt och de
ultimata livsstilsfunktionerna.

Denna exklusiva och moderna villa ligger på en sluttande tomt på Ibiza, i den lyxiga
Vista Alegre-utvecklingen i Es Cubells, och har ett privilegierat läge vid havet.

På grund av sitt söderläge erbjuds spektakulär panoramautsikt över det glittrande
vattnet i Medelhavet och ön Formentera.

Den moderna villan designades av den sydafrikanska studion SAOTA och består av
fyra nivåer: på lägre marknivå, en nivå under uteplatsen, en ovan mark för
sovrummen och det täckta taket.

Arkitekturen blandar naturliga element som trä och sten som ger en varm atmosfär
med samtida element som stål och cement för en modern touch. Detta urval av de
mest exklusiva materialen och möblerna i kombination med ett mjukt färgschema ger
en lugn och elegant atmosfär,

De inre utrymmena är anslutna till varandra med terrasserna via stora skjutbara
glasfönster, som erbjuder en vacker panoramautsikt över infinitypoolen som verkar
sjunka in i horisonten. Den naturliga sidan har bevarats och gästerna kan njuta av
havsutsikten mitt i typiska medelhavsträdgårdar: en fram, en annan bak och en på
bottenvåningen med en innergård.

Denna fantastiska egendom har de mest avancerade hemautomationsteknikerna.

Vänligen kontakta oss för att se denna drömfastighet.

lucasfox.se/go/ibz26144

Havsutsikt, Trädgård, Gym, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Luftkonditionering,
Exteriör, 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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