
REF. IBZ3607

1 166 550 € Plot - Till salu
Nybyggd Plot med 4 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840

4
Sovrum  

5
Badrum  

319m²
Planlösning  

580m²
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
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Projekt för modernt hus i ett lugnt område strax utanför
Santa Eulalia, 5 minuter från stranden till fots. I priset
ingår tomt och byggt hus.

Denna tomt på 580 m² ligger bara 5 minuters promenad från Santa Eulalia, stranden
och busstationen, i ett lugnt och attraktivt område i Ibiza. Det har en licens och ett
projekt för att bygga ett modernt hem på cirka 319 m² med 4 sovrum och 5 badrum.

Fastigheten kommer att dra nytta av charmig utsikt över havet och bergen och en
elegant trädgård med en pool. Projektet kan anpassas efter köparens behov.

Platsen gör detta till en idealisk egendom för ett helårsbostad eftersom det finns
lokala tjänster tillgängliga på både sommar och vinter. Det skulle vara lämpligt för en
familj med barn eller för en investerare med tanke på dess potential för en hög
hyraavkastning.

I priset ingår tomten och slutförandet av byggprojektet.

lucasfox.se/go/ibz3607

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Parkering, , Utsikt, Tvättstuga, Rullstolar,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster

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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