REF. IBZ26594

5.500.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd

Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa te koop in San José, Ibiza
Spanje » Ibiza » San José » 07830
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2,130m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

GERESERVEERD

Contact ons over deze woning
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje
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OMSCHRIJVING

Nieuwbouw villa met 4 slaapkamers en een prachtig
uitzicht op Es Vedra te koop in San José, Ibiza
Lucas Fox presenteert met trots dit Ses Serretes-project, dat de ontwikkeling omvat
van drie hoogwaardige hedendaagse villa's, ontworpen door gerenommeerde lokale
en internationale architecten.
Het project biedt een unieke combinatie van adembenemende architectonische
schoonheid gecombineerd met geweldige en onbelemmerde uitzichten op het meest
iconische symbool van Ibiza: Es Vedrà.
De ontwikkeling omvat gemeenschappelijke kenmerken die topprivacy en een prettig
gevoel van harmonie tussen de drie onafhankelijke villa's zullen bieden. Onder de
verschillende kenmerken vinden we een hek, omheining van vegetatie,
toegangspoorten, modernistische architectuur, enz.

lucasfox.co.nl/go/ibz26594
Zeezicht, Tuin, Zwembad, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Chill out area, Domotica systeem,
Dubbel glas, Exterior, Nieuwbouw, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

De fasering van het project is als volgt:
Bouwvergunning ontvangen in juni 2021
Start bouw: Q3 2021
Voltooiing van de bouw: Q4 2022
Geschatte levering: Q2 2023
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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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