REF. IBZ10935

€4,460,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 8 dormitoris en venda a Sant Josep
Espanya » Eivissa » Sant Josep »
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DESCRIPCIÓ

Dues viles impressionants a Cala Molí amb vistes
espectaculars al mar i llicència turística.
Aquestes impressionants viles minimalistes gaudeixen d'una ubicació envejable al
cim d'un turó, combinant un luxe incomparable amb vistes espectaculars al mar ia les
muntanyes.
Aquestes viles, a les que s'accedeix a través de portes automàtiques i per una
entrada comuna que es divideix a mesura que avança un camí que ofereix vistes
panoràmiques, s'han concebut amb el màxim gaudi de l'estil de vida mediterrani en
ment, i posa a seu abast l'escenari perfecte per aprofitar al màxim l'Illa Blanca.
La Vila A (650 m²) i la Vila B (450 m²) es distribueixen en 2 plantes molt espaioses,
amb quatre dormitoris amb bany privat impressionants i zones d'estar precioses,
fresques i obertes, amb finestres enormes per gaudir de les vistes i terrasses que
fusionen l'espai exterior amb l'interior.
Les àmplies cobertes de fusta i les piscines són perfectes per relaxar-se i entretenirse, amb jacuzzis per gaudir d'un còctel admirant la posta de sol. La Vila A també es
beneficia d'una fantàstica terrassa a l'última planta, amb jacuzzi, gandules, para-sols,
bar, cuina i unes vistes fantàstiques a la platja de Cala Tarida.

lucasfox.cat/go/ibz10935
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Jacuzzi, Garatge privat,
Ascensor, Llum natural, Aparcament,
Edifici modernista, Aire condicionat,
Alarma, Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Llicència de lloguer, Muntacàrregues,
Renovat, Safareig, Seguretat, Traster,
Vestidor, Vistes, Zona chill-out

Les viles estan envoltades de bonics jardins amb flors i palmeres. Ambdues compten
amb ascensor, aire condicionat, wifi, sistema d'alarma, vídeo porter i un garatge per a
2 vehicles amb estacionament per a 2 més.
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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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