REF. IBZ18558

3.800.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado

Casa / Vil·la d'obra nova de 6 dormitoris amb 148m² terrassa en venda a Ibiza
ciutat
Espanya » Eivissa » Eivissa » 07849
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RESERVADO

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.cat

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Eivissa, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a
Ibiza ciutat, Eivissa amb preus des de 2,500,000 €
Amb una superfície de gairebé 50.000 m², la promoció està situada en una zona
boscosa de pins, roures i garrofers, el que li confereix un ambient molt natural i
típicament mediterrani.
La promoció Can Aubarca ofereix habitatges unifamiliars de 2 plantes, totes elles amb
un disseny i unes característiques arquitectòniques úniques que tenen en compte la
forma i la posició exacta de cada parcel·la. S'ha tingut especial cura per a crear uns
habitatges unifamiliars que gaudeixin de privacitat i vistes clares.
Hi ha 20 parcel·les en total, de 1.200 m² a mínim, amb viles d'uns 300 - 500 m². Els
promotors han optat per limitar el nombre d'habitatges per afavorir l'espai, la
privacitat i les vistes. Totes les viles disposen de jardí privat, piscina, gimnàs i
aparcament.

lucasfox.cat/go/ibz18558
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Spa, Garatge privat, Llum natural,
Parquet, Sostres alts, Aire condicionat,
Alarma, Balcó, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre ,
Obra nova, Sistema domòtic, Vistes

aspectes destacats
Promoció de baixa densitat
Habitatges úniques de diferents tipologies
Una gran privacitat
Vistes precioses i un entorn natural ideal
A prop d'Eivissa ciutat
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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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