
REF. THE-WHITE-ANGEL-CALA-COMTE

Preu des de 2.675.000 €  New development
The White Angel Cala Comte Cases / Vil·les, Sant Josep, Eivissa
Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a Sant Josep, Eivissa amb preus des de 2,675,000 €, 6 Cases / Vil·les disponibles

6
Unitats disponibles  

5.0
Dormitoris  

352m²
Dimensions des de

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.cat Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Eivissa, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Cases / Vil·les en venda a
Sant Josep, Eivissa amb preus des de 2,675,000 €

Aquestes propietats privades estan envoltades de zones enjardinades comunitàries
molt ben cuidades, amb arbres i camins empedrats. El disseny, realitzat per
l'arquitecte Victor Rahola, combina una arquitectura mediterrània amb tecnologia
avantguardista per proporcionar la residència de luxe definitiva a Eivissa.

Les instal·lacions comunitàries inclouen vídeo-vigilància les 24 hores, amb una
oficina de seguretat central situada a l'entrada de la promoció, i servei de consergeria
que ofereix serveis personalitzats per a ús i gaudi dels residents.

Cadascuna de les viles disposa de 5 dormitoris i tenen una superfície construïda
mínima de 394 m² i una piscina infinita, envoltada per una terrassa amb terra de
bambú natural i zones enjardinades amb pèrgoles, un oasi privat molt assolellat.

A l'interior de les viles es troba un elegant esquema de colors neutres i acabats
d'excel·lents qualitats. Els sòls de color sorrenc i els grans finestrals orientats al sud-
oest amb vistes al mar creen uns espais interiors amplis i lluminosos. Les cuines
s'acabaran amb mobles de disseny, electrodomèstics d'alta gamma, fogons Silestone
i una illa central. Les cambres de bany oferiran les millors rajoles de Porcelanosa i els
millors acabats. A més, les viles compten amb amplis soterranis i diverses places
d'aparcament interiors i exteriors.

Les propietats consten de sistema de domòtica, música d'ambient i WI-FI.

Un oasi d'elegància i comoditat en la costa sud-oest d'Eivissa.

Preus des de 2.750.000 €.

lucasfox.cat/go/the-white-angel-cala-comte
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions

Casa / Vil·la 2.675.000 € Planta 5 Dormitoris 4 Cambres de bany 394m², Terrassa 289m²

Casa / Vil·la Venut/uda Planta 5 Dormitoris 4 Cambres de bany 352m², Terrassa 289m²

Casa / Vil·la Venut/uda Planta 5 Dormitoris 4 Cambres de bany 394m², Terrassa 289m²

Casa / Vil·la Venut/uda Planta 5 Dormitoris 4 Cambres de bany 415m², Terrassa 239m²

Casa / Vil·la Venut/uda Planta 5 Dormitoris 4 Cambres de bany 394m², Terrassa 289m²

Casa / Vil·la Venut/uda Planta 5 Dormitoris 4 Cambres de bany 352m², Terrassa 289m²

Casa / Vil·la Venut/uda Planta 5 Dormitoris 4 Cambres de bany 352m², Terrassa 289m²
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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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