
REF. IBZ37564

6 200 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07839

6
Sovrum  

6
Badrum  

599m²
Planlösning  

1.208m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Nybyggd villa gjord med högkvalitativa material och
överlägsen isolering, fantastisk utsikt som når hela vägen
till Formentera.

Denna underbara villa ligger i Vista Alegre-samhället, i Es Cubells.

När vi går in i villan hittar vi en mycket stor öppen planlösning med vardagsrum,
matsal och kök. Köket har bänkskivor i marmor och är utrustat med en kokö och
inbyggda vitvaror från Gaggenau. I anslutning till detta hittar du matsalen, där du
enkelt kan njuta av middag med 12 gäster. På andra sidan av den hängande trappan,
som är gjord av betong och glas, hittar vi vardagsrummet. Vardagsrummet är mer än
stort nog att skapa flera avslappnade hörn.

Hela området med öppen planlösning är anslutet till en rymlig terrass, där du kan
njuta av havsutsikten som når hela vägen till Formentera.

Det stora sovrummet har ett eget badrum och ligger bredvid vardagsrummet. Detta
sovrum erbjuder fantastisk havsutsikt som du kan njuta av från din säng, men också
när du ligger i det fristående badkaret.

När du går ner en våning kan du hitta ytterligare fyra sovrum, alla med sina egna
badrum, två har direkt tillgång till poolområdet och de andra två har sina privata
terrasser med naturstensväggar och takfönster.

Trappan upp till vardagsrummet leder till den stora takterrassen med ett utekök,
varifrån du kan njuta av den bästa utsikten samtidigt som du förbereder grillen med
familj och vänner.

Fastigheten har även en källare på 138 m² med dagsljus. I källaren hittar du det sjätte
sovrummet med eget badrum och mer än tillräckligt med plats för gym, hemmabio
eller båda.

Högkvalitativa material har använts genomgående, och huset har funktioner för extra
komfort, såsom treskiktsglas, överlägsen kvalitetsisolering och golvvärme.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/ibz37564

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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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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