
Speciale luxe woning met 180 graden panoramisch uitzicht te koop - Es Cubells

Overzicht Ligging

Woonoppervlak: 525 m²

Perceel: 21000 m²

Indeling: 6 Slaapkamers, 6 Badkamers

Referentienummer:1990

Prijs: op aanvraag

Ligging: Es Cubells

Uitzicht: Zeezicht, Landzicht, Finca &
Blakstad, Zeer goed zeezicht,
Zonsondergang
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Beschrijving
Dit grootse landgoed is gelegen op het hoogste punt van een berg en biedt een panoramisch uitzicht van
180 graden over de zee, het landschap en het eiland Formentera. Een van de mooiste uitzichten van het
hele eiland.

De stenen villa valt op door zijn buitengewone en historische kunst. Er zijn een paar 18e-eeuwse
kleerkasten uit de regeerperiode van Filips V - de eerste Bourbon-koning in Spanje. 
 Een kistcollectie met een stuk vermeld in het Patrimonio Artístico Nacional (Spaans artistiek erfgoed). Een
indrukwekkende verzameling spiegels, een artistieke reis van de 16e tot de 19e eeuw. Een prachtige
antieke houten bibliotheek imiteert de koorbanken van de Trastámara-dynastie. En een verzameling
Koptische kruisen.

Op de begane grond is er een grote woonkamer verlicht door een 13e eeuws houten plafond bekleed met
Mudéjar, een grote bibliotheek met schilderijen van grote kunstenaars, een keuken waar elk detail is
bewerkt, een badkamer en een ontspannende fontein oude stukken die de woonkamer en de keuken. Op
de eerste verdieping bevindt zich de masterbedroom met badkamer en zeezicht. Graag vermelden wij de
badkamer met hoge glazen wanden zodat u vanuit de whirlpool kunt genieten van een prachtig uitzicht op
zee. In deze kamer vind je de parel van het huis, een verzameling Koptische kruisen van grote historische
waarde.

Inrichting:

     • airconditioning
     • Vloerverwarming
     • open haard
     • Infinity pool
     • Jakuzzi
     • Bouwjaar: 2012
     • Parkeerplaatsen
     • Fruitbomen
     • Lavendelvelden

Ibiza One Casamarine S.L. www.ibiza-one.com



Ibiza One - very well established in Ibiza and one of the most trustworthy
estate agency.

Ibiza One is your expert in Real Estate on Ibiza
and assists buyers and sellers up to the notary
appointment and beyond.
A high-quality after sale management is a very
important part of our work.

We have long-standing customers, whom we
accompany over years with the purchase and
sale of their real estates.
You will find a list of premium properties on our
website.

Coci Patrizia Tappert and Uwe Richtberg
Founder and managing directors

Furthermore we would like to introduce you to
off-market luxury properties in extraordinary
locations: First line seafront villas, Blakstad
fincas, ultra modern villas, mountain top locations
and more.

Trust, transparency, honesty and discretion are
our guiding principles.

We take care of customers from any part of the
world and are pleased to attend you with the
purchase or sale of a luxury property.

Contact
Telefoon: +34 971 190378
Fax: +34 971 193711
Mobilofoon: +34 619 665380
E-mail: contact@ibiza-one.com

Ibiza One Casamarine S.L.
Calle Historiador Joan Marí Cardona No 6
07800 Ibiza - Baleares
Spain
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