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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a
Santa Eulalia, Eivissa amb preus des de 3,800,000 €
La promoció d'obra nova Luxury Villas Roca Llisa posa a la seva disposició viles d'una
qualitat excepcional en un entorn natural, amb molta tranquil·litat i privacitat, però
sense renunciar a la proximitat a la ciutat d'Eivissa, on trobareu tota mena de serveis
i molt a prop de el camp de golf de Roca Llisa.
La promoció destaca per la seva excepcional sistema de seguretat, amb triple
perímetre, control d'accés a la promoció i un sistema personalitzat de seguretat
individual, tot això per garantir la protecció dels seus residents.

lucasfox.cat/go/ibz27653

Les viles d'aquesta promoció compten amb 4 o 5 dormitoris i s'assenten sobre
parcel·les de 1500 m² amb jardins i una piscina infinita. No obstant, podrà
personalitzar la seva pròpia vila per adaptar-la al seu gust personal.
L'arquitectura de les viles es caracteritza per un disseny modern, amb un toc
estiuenc, però integrat en l'entorn natural, amb materials i qualitats excepcionals.
Resulten molt lluminoses, gràcies als seus grans vidrieres de doble alçada que
permeten l'entrada de molta llum natural, alhora d'una integració perfecta entre
interiors i exteriors. A més, podrà gaudir d'unes vistes excel·lents a la naturalesa
circumdant, sense renunciar a una total privacitat.
Entre les seves característiques, podem destacar el seu màxim nivell d'eficiència en
el consum d'aigua i electricitat, amb un sistema de recollida d'aigua de pluja,
certificació energètica de classe A i un sistema d'aerotèrmia. Inclouen una cuina
totalment equipada amb illa central, banys totalment equipats, grans vidrieres i
sostres de doble altura, així com una piscina infinita.
Poseu-vos en contacte per més informació.
aspectes destacats
Vila de 4 o 5 dormitoris
Jardí i piscina
eficiència energètica
En un enclavament natural
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disseny modern
màxima seguretat

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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