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3.800.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova en venda a Ibiza ciutat, Eivissa
Espanya »  Eivissa »  Eivissa »  .

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

Gran oportunitat d&#39;adquirir una parcel·la amb
llicència d&#39;obra en una ubicació excel·lent a Eivissa.

Ens trobem davant d'una de les dues parcel·les que disposen de llicència d'obra i
projecte per construir una bonica vila de luxe a Can Pep Simó. Es tracta d'una
encantadora promoció a poca distància a peu de la badia de Talamanca i de el famós
port Marina Botafoch, que alberga els millors llocs per menjar, ballar i gaudir d'un
còctel mentre es contempla la posta de sol després de Dalt Vila, la part històrica
d'Eivissa.

La llicència permet la construcció d'una vila de 410 m² amb 5 dormitoris sobre una
parcel·la de 821 m². Es va aprovar al setembre de 2019, per la qual cosa el nou
propietari només haurà de construir la casa dels seus somnis a Eivissa.

La promotora ja té preparat un projecte increïble per construir una vila lluminosa i
espaiosa de forma cúbica, en la qual la seva família podrà gaudir del dia a dia a l'Illa
Blanca. El disseny combina pinzellades modernes i minimalistes amb materials
naturals, amb una gran atenció a l'detall.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/ibz23483
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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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