
REF. IBZ9776

2 800 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i San Antonio, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San Antonio »  07820

6
Sovrum  

7
Badrum  

400m²
Planlösning  

1.448m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Spektakulär lyxig villa i söderläge med fantastisk
havsutsikt och solnedgångar och underbara
utomhusområden, belägen i den skyddade tallskogen i
Cala Salada, utan tvekan Ibizas vackraste naturstrand.

Denna fantastiska villa ligger idealiskt på Ibizas västkust, i de naturliga doftande
tallkullarna och inom gångavstånd från Cala Salada, en av de vackraste stränderna på
ön. Den charmiga staden San Antonio ligger bara 3 km bort och erbjuder en rad
bekvämligheter och tjänster.

Villan har en autentisk Ibiza-känsla och ger alla moderna bekvämligheter såsom
luftkonditionering i hela, marmorgolv med golvvärme, tvåglasfönster och
högkvalitativa finish.

På vintern gör det rymliga vardagsrummet och matsalen på bottenvåningen med
öppen spis en underbart mysig plats att dra sig tillbaka till. Också på denna nivå av
huset är det fullt utrustade, högspecifika kök med sin Bosch 5-ring gasspis, kyl / frys,
diskmaskin och mikrovågsugn. Två dubbelrum med eget badrum med havsutsikt från
sängarna och en ytterligare gästtoalett kompletterar denna nivå av hemmet.

Vi når första våningen via en spektakulär spiraltrappa i smidesjärn och hittar
ytterligare 3 dubbelrum, varav två har eget badrum, med inbyggda garderober och
utsikt över havet och solnedgången från deras balkonger. Det största sovrummet har
ett särskilt rymligt badrum med jacuzzi och gudomlig havsutsikt.

En separat studiolägenhet på trädgårdsnivå, som är perfekt för personal, gäster eller
en oberoende familjemedlem, har ett sovrum, badrum och ett komplett kök.

Fastighetens yttre utrymme erbjuder uteservering som bäst, med olika terrasser och
områden för avkoppling och njutning. På ett imponerande trädäck, med underbar
utsikt över havet och ön, hittar vi en otrolig infinitypool som faller ner i en separat
barnpool; som båda är upplysta med avslappnande färgterapiljus.

En utomhusbar och en kol- och gasgrill med en stor pergola för att äta i skuggan, ger
plats för många underbara sommarmåltider på Ibiza med familj och vänner. Bredvid
detta finns badtunna, ett fullt utrustat gym, tennisbana, basket- och
bordtennisområde, badrum utomhus, en fiskdamm och ett förråd.

lucasfox.se/go/ibz9776

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Tennisbana, Jacuzzi, Gym,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering, ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, Balkong
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180-graders havsutsikt och solsken hela dagen kan avnjutas tack vare fastighetens
väst-sydvästra orientering och tomten övervakas med en säkerhetskamera och ett
larmsystem dygnet runt för ägarens fullständiga sinnesro.

En magnifik villa i ett underbart läge på White Island.

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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