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OMSCHRIJVING

Geweldige kans om een perceel met vergunning en een
bebouwde villa op een hotspot op Ibiza te kopen

Dit is een van de 2 percelen met een bouwvergunning en een lopend project voor een
mooie luxe villa in Can Pep Simo, een prachtige ontwikkeling op loopafstand van de
baai van Talamanca en de beroemde Marina Botafoch met de beste plekken om te
eten, dansen en genieten van een cocktail terwijl je de zon ziet ondergaan boven de
Dalt Villa, het historische deel van Ibiza.

De vergunning voor een villa met 6 slaapkamers van 407 m² op een perceel van 828
m² wacht op de nieuwe eigenaar om te beginnen met de bouw van hun droomhuis op
Ibiza. De ontwikkelaar heeft al een prachtig project voorbereid voor een lichte en
ruime vierkante villa waar een gezin de vreugde van het dagelijkse leven op het Witte
Eiland kan ervaren. Het ontwerp combineert een moderne en minimalistische touch
met natuurlijke materialen met veel aandacht voor detail.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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