REF. IBZ25347

2.500.000 € Parcel·la - En venda

Casa / Vil·la d'obra nova de 5 dormitoris en venda a Santa Eulalia, Eivissa
Espanya » Eivissa » Santa Eulalia » 07849

5
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1,300m²

Dormitoris

Cambres de bany

Dimensions del terreny

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

Parcel·la amb permís i habitatge finalitzada en venda a
pocs minuts d&#39;Eivissa ciutat.
Aquest elegant projecte de vila minimalista comprèn 500 m² més un soterrani,
construïts sobre una parcel·la de 1.300 m².
L'immoble consta de cinc dormitoris, un dels quals es troba en el primer nivell amb
accés a jardí, i un altre costat de la piscina de 12 metres que desemboca a la sala,
donant la sensació d'estar sobre l'aigua. També presumeix d'una zona chill-out.

lucasfox.cat/go/ibz25347

L'habitatge va ser dissenyada per crear un espai obert entre l'interior de la sala i la
gran terrassa exterior, envoltada d'ell mateix jardí que envolta la vila.
El projecte ofereix la possibilitat de canviar només els espais interiors segons les
preferències de l'comprador.

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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