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900.000 € Parcel·la - Venut/uda

Casa / Vil·la d'obra nova en venda a Santa Eulalia, Eivissa
Espanya » Eivissa » Santa Eulalia »

330m²

1,771m²
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DESCRIPCIÓ

Parcel·la de bona mida amb llicència per a una vila de 330
m² a Es Figueral, a pocs minuts de la platja.
Trobem aquesta bonica parcel·la de 1.771 m² en un gran emplaçament a la coneguda
zona des Figueral, a prop de la localitat de Sant Carles que ofereix restaurants i bars
oberts tot l'any. A més, és a poca distància amb cotxe de les millors platges de nord
de l'illa com Es Figueral, Aigües Blanques, cala de Sant Vicent ...
L'impressionant projecte ofereix una vila molt àmplia de 330 m² distribuïts en dues
plantes i amb una piscina de 40 m².
La casa compta amb quatre dormitoris amb banys privats, un bany de cortesia, un
saló de planta oberta amb cuina, molta llum natural i accés directe a la piscina.
Durant tot el dia, entra molta llum solar per les grans portes corredisses. Una
oportunitat increïble per adquirir la seva llar perfecte a Eivissa.

lucasfox.cat/go/ibz23535
Vistes al mar , Piscina, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
Aire condicionat, Balcó, Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Safareig, Traster, Vistes, Zona chill-out

Poseu-vos en contacte per més informació.

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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