
REF. IBZ35079

2.500.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in San José, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  San José »  .

4
Slaapkamers  

4
Badkamers

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.co.nl Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Huizen / Villa's te koop in San
José, Ibiza beschikt over prijzen vanaf 2,500,000 €

Op loopafstand van het strand van Cala Carbo ligt dit fantastische project van 7 semi-
vrijstaande luxe villa's met uitzicht op de iconische zonsondergangen van Es Vedra.
Heldere open ruimtes met een minimalistisch design nodigen u uit om de Ibiza-
levensstijl te ervaren met de zon die van zonsopgang tot zonsondergang over de
privézwembaden en elegante privéterrassen schijnt.

Ideale locatie voor liefhebbers van zonsondergang en voor degenen die in een
rustige omgeving willen wonen, maar dat dicht genoeg bij de beroemde stranden en
restaurants aan de zuidwestkust van het eiland ligt en toch op een goede afstand van
de luchthaven en de stad Ibiza .

Dit unieke project moet in 2022 worden voltooid en is ontworpen om de nieuwe
bewoners buitenruimtes te bieden om te genieten van het perfecte klimaat van Ibiza
tijdens de lange zomers en milde winters. De indeling en indeling van de villa's
maximaliseren het natuurlijke licht door verdieping tot plafond glazen wanden
verbonden met elegante privéterrassen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/ibz35079
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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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