
SÅLD

REF. IBZ37667

4 900 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07800

5
Sovrum  

5
Badrum  

315m²
Planlösning  

1.100m²
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
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ÖVERBLICK

Lyxig villa med 5 sovrum på en kulle med en fantastisk
utsikt och stor pool.

Denna nyligen renoverade villa utstrålar lugn, rymd och lyx, inredd med mycket
uppmärksamhet på detaljer och expertis.

När du går in i köket i trä faller omedelbart i ögonen. Den tidlösa designen med vitt i
kombination med ursprungliga trädetaljer har valts för köket. Bredvid köket finns en
trevlig bar där du kan njuta av olika förfriskningar. De inbyggda vitvarorna i köket är
enbart av hög kvalitet, till exempel är spisen av märket SMEG.

Vardagsrummet och matsalen ligger i anslutning till detta område. Du kan ta plats vid
det ovala bordet för att äta inomhus. Hörnsoffan fungerar som en idealisk plats att
koppla av medan du njuter av den öppna spisen.

Totalt har detta hus 5 sovrum med eget badrum och duschkabin. Alternativt kan två
sovrum användas som gästboende. Det stora sovrummet har en separat och rymlig
balkong, inklusive en vacker utomhusdusch.

Ljusa, vita färger har använts i hela villan, kombinerat med industriella accenter,
vilket säkerställer en modern och vänlig atmosfär i hela huset. Slutligen är huset
utrustat med ett osmossystem, vilket gör att det blir mindre kalk i vattnet.

Den bokstavliga och figurativa mittpunkten i utomhusutrymmena är helt klart den
kungliga poolen. De stora, turkosa naturliga plattorna i bassängen inbjuder dig
omedelbart att ta ett uppfriskande dopp. Efteråt kan du koppla av på en av de många
solstolarna runt omkring.

Olika loungeytor har skapats på båda sidor intill husets huvudentré. Här kan du till
fullo njuta av skuggan med en magnifik utsikt över bergen. Längst bak har en skyddad
relaxavdelning skapats. Två stora sittplatser under ett parasoll med halmtak kan
fungera som en idealisk avkopplingsplats med lite extra avskildhet.

För att fullända uteutrymmet finns även ett rymligt utekök med stort matbord. Denna
är vackert täckt med smala träbjälkar så att du kan njuta av måltider i skuggan, men
ändå uppleva utomhuskänslan fullt ut. Det finns en professionell grill samt en rejäl
utomhusbar.

Kontakta oss gärna för mer information.

lucasfox.se/go/ibz37667

Havsutsikt, Uppvärmd pool, Trädgård, Gym,
, Utrustat kök, Uppvärmning, Turistlicens,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Grillplats, Dubbla fönster, 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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