
VENUT/UDA

REF. LFB329H

Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
Vil·les de luxe amb vistes al mar i les postes de sol a una urbanització privada
Espanya »  Eivissa »  Sant Josep »  07829

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

480m²
Plànol  

1.007m²
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

Cases de luxe eivissenques a una urbanització privada i
segura. Excel·lent diseny i qualitat. A un passeig de la
platja i amb vistes al mar i les postes de sol

Aquesta promoció d'obra nova a la cobejada zona de Cala Conta és un concepte nou
en residències de luxe eivissenques. Les precioses vil·les de disseny tenen vistes al
mar, les postes de sol i la costa oest d'Eivissa.
Les 33 vil·les de luxe es troben a una urbanització privada, on s'oferiran serveis de
consergeria i manteniment a tots els seus residents. Compta amb jardins privats i
instal·lacions d'oci i la urbanització es troba a 5 minuts a peu de la platja.
Cada casa comptarà amb acabats de la més alta qualitat, amb parets de pedra
natural, terres de fusta i pedra natural, cambres de bany de qualitat i cuina de
disseny.
Les vil·les també inclouen aire condicionat, sistema de purificació de l'aigua, sistema
de reg del jardí i sistema domòtic. Totes les propietats compten amb aparcament
privat.
L'exterior de la vil·a es compon de jardins, terrasses, zones chill-out i una zona de
menjador a l'aire lliure.
Finalització de cada vil·la en 12 mesos des de la data de reserva.

lucasfox.cat/go/lfb329h

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Aparcament, Obra nova
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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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