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DESCRIPCIÓ

Moderna vila amb 8 dormitoris, 8 cambres de bany i una
fantàstica piscina amb vistes a Es Vedrà i Cala d&#39;Hort,
en venda a Eivissa.
Moderna vila en construcció amb impressionants vistes panoràmiques a la rocosa illa
d'Es Vedrà, situada prop de la platja de Cala d'Hort, en una zona tranquil·la de l'illa. A
tan sols 4 minuts a peu es troba la platja i diversos restaurants.
La propietat inclou una gran parcel·la amb plaça d'aparcament, un jardí amb 4
oliveres i una piscina a nivell del mar, donant la sensació que la piscina forma part
del mar.
Aquesta exclusiva vila encara està en construcció i oferirà un ampli saló-menjador
amb cuina integrada, grans terrasses i 8 dormitoris, tots amb els seus respectius
banys privats. El projecte inclou un despatx a l'àtic i plaques solars.
S'ha construït el 60% de la casa, només falta acabar la casa del servei, la piscina i 3
dormitoris més amb banys privats. Hi ha la possibilitat d'adquirir la propietat en el
seu estat actual per 6.300.000 € o ja completada per 8.000.000 €.

lucasfox.cat/go/ibz7425
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament,
Edifici modernista, Aire condicionat,
Alarma, Armaris encastats, Barbacoa,
Exterior, Finestres de doble vidre , Interior,
Llar de foc, Obra nova, Parc infantil,
Plafons solars, Pou, S'accepten mascotes ,
Safareig, Traster, Vestidor, Vistes,
Zona chill-out

La parcel·la té unes dimensions de 37.600 m², i la casa apareixerà a la nota simple
amb una superfície construïda de 330 m².
L'habitatge ideal com a primera o segona residència o com a propietat d'inversió.
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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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