
REF. IBZ3607

1.166.550 € Parcel·la - En venda
Parcel·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Santa Eulalia, Eivissa
Espanya »  Eivissa »  Santa Eulalia »  07840

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

319m²
Plànol  

580m²
Dimensions del terreny

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.cat Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Eivissa, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Projecte per a una moderna casa en una zona tranquil·la
just als afores de Santa Eulàlia, a 5 minuts a peu de la
platja. El preu inclou la parcel·la i la casa acabada.

Aquesta parcel·la de 580 m² es troba a només 5 minuts a peu de Santa Eulàlia, la
platja i l'estació d'autobús, en una zona tranquil·la i atractiva d'Eivissa. Té la llicència i
el projecte per construir un habitatge contemporània de 319 m² amb 4 dormitoris i 5
banys.

La propietat gaudirà d'unes boniques vistes al mar ia la muntanya i d'un elegant jardí
amb piscina. El projecte pot adaptar-se a les necessitats del comprador.

La ubicació fa que sigui un habitatge ideal com a primera residència, ja que els
serveis locals estan disponibles tant a l'estiu com a l'hivern. Seria perfecte per a una
família amb nens o per a un inversor ja que donaria una alta rendibilitat de lloguer.

El preu inclou la parcel·la i la construcció de la casa del projecte.

lucasfox.cat/go/ibz3607

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina, Jardí, Garatge privat, Ascensor,
Edifici modernista, Aparcament, Vistes,
Traster, Safareig, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic

Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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