
REF. IBZ34686

4 700 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 120m² terrass till salu i San Antonio, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San Antonio »  07820

5
Sovrum  

5
Badrum  

551m²
Planlösning  

955m²
Totalyta  

120m²
Terrass
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ÖVERBLICK

High-end 3-våningsvilla till salu i det trevliga området
Cala Salada, fastigheten har fantastisk utsikt och ligger
på gångavstånd till stranden.

En unik design för ett unikt hem. Projektet, utfört av en välkänd arkitekt på
Balearerna, presenterar en modern struktur och erbjuder utsikt över den berömda
Cala Salada. Med 3 våningar, 2 fribärande våningar över trädgården och en pool med
ett utomhusvattenfall, har huset en överlägsen arkitektonisk aspekt.

En avantgardistisk konstruktion med de bästa materialen. Detta är Villa Cala Salada
III, en minimalistisk konstruktion med finish av högsta kvalitet. Dess moderna och
månghörniga form smälter samman med öns egen stil för att skapa denna magnifika
551 m², 3-våningsvilla med 5 sovrum, 5 badrum, en infinitypool, en terrass med en
chill-out-yta och ett garage för flera fordon. Villan ligger på en tomt på 1 000 m².

Vi kan nå fastigheten från andra våningen och från bottenvåningen. På andra
våningen hittar vi vardagsrummet, köket och en toalett. Även på denna nivå hittar vi
ett uteområde med en stor terrass på 33,14 m² och poolen med ett vattenfall till
trädgården på nedre plan.

På första våningen hittar vi 5 stora sovrum med eget badrum och dusch.
Minimalistiska aluminiumfönsterkarmar och glas med akustik- och solkammare som
ger mycket ljus.

På bottenvåningen finns garaget, med kapacitet för flera fordon, det har även ett
stort förråd och ett grovkök. Du kommer åt den genom trappan eller från själva
hissen som förbinder husets alla våningar eller externt genom den automatiska
grinden i husets främre del för infart av fordon.

På övervåningen hittar vi en spektakulär 86 m² terrass, utrustad med en chill-out yta
med soffor för maximalt välbefinnande och njutning. Perfekt för att se de otroliga
solnedgångarna som platsen för Cala Salada III erbjuder under sommarmånaderna
och en panoramautsikt över själva stranden.

Förväntat leveransdatum: Q1 2023

lucasfox.se/go/ibz34686

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Swimming pool, Spa, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Parkering, , ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, Balkong

REF. IBZ34686

4 700 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 120m² terrass till salu i San Antonio, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San Antonio »  07820

5
Sovrum  

5
Badrum  

551m²
Planlösning  

955m²
Totalyta  

120m²
Terrass

+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.se/go/ibz34686
https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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