REF. IBZ23515

3.200.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 72m² terrassa en venda a Sant Josep
Espanya » Eivissa » Sant Josep » .
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VENUT/UDA

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

Moderna vila de 4 dormitoris i 4 banys amb terrassa,
piscina i aparcament en venda a Eivissa, prop de la platja.
Park Es Vedra, una fantàstica promoció d'obra nova situada molt a prop de cala
Carbo li ofereix aquesta vila de luxe amb vistes als preciosos capvespres d'Es Vedra.
Els seus espais oberts i lluminosos amb un disseny minimalista conviden a viure
l'estil de vida eivissenc, amb un sol que brilla sobre la piscina i l'elegant terrassa
privada des de l'alba fins a la posta de sol.
La ubicació és ideal per als amants de l'capvespre i per a aquells que desitgen residir
en una zona tranquil·la, però prou a prop de les famoses platges i restaurants de el
sud-oest de l'illa, ia una bona distància de l'aeroport i de la ciutat d'Eivissa.
Aquesta magnífica habitatge de 189 m² i 72 m² de terrasses es distribueix en una
ampli i lluminós saló-menjador amb cuina oberta, 4 dormitoris amb bany privat i
sortida a una meravellosa terrassa assolellada amb zona de gandules i una piscina
perfecta per refrescar-se durant els mesos més calorosos. També disposa d'espai
d'aparcament per a la seva màxima comoditat.

lucasfox.cat/go/ibz23515
Jardí, Piscina, Terrassa, Llum natural,
Sostres alts,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Exterior, Finestres de doble vidre ,
Obra nova, Vistes

Aquest projecte únic es completarà el 2021 i s'ha dissenyat per proporcionar als nous
residents zones d'estar a l'aire lliure ideals per gaudir d'el clima d'Eivissa durant els
estius llargs i els hiverns suaus.
La disposició i el disseny de les viles maximitzen la llum natural en totes les seves
plantes gràcies als grans finestrals de sòl a sostre que donen pas a elegants terrasses
privades.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació.
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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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