
VENDIDO

REF. IBZ18551

Preço sujeito a confirmação Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 784m² Jardim à venda em Ibiza Town
Spain »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

5
Quartos  

4
wc  

347m²
Plano  

1.411m²
area do terreno  

302m²
Terraço  

784m²
Jardim

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.pt Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

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


DESCRIÇÃO

Maravilhosa moradia de construção nova para venda em
urbanização com muita privacidade e belas vistas em
Santa Eulalia del Río.

Com uma área de quase 50.000 m², a promoção está localizada em uma área
arborizada de pinheiros, carvalhos e alfarrobeiras, o que lhe confere uma atmosfera
muito natural e tipicamente mediterrânea.

A promoção Can Aubarca oferece esta maravilhosa e única moradia de design com
características arquitectónicas que levam em conta a forma exacta e a posição da
parcela. Um cuidado especial foi tomado para criar uma casa unifamiliar que desfrute
de privacidade e vistas desobstruídas.

Enquanto lá fora encontramos um jardim privado, piscina e estacionamento, no
interior encontramos belos espaços distribuídos em dois andares. Os espaços do dia
estão localizados no piso térreo e incluem uma espaçosa sala de estar, uma cozinha
high-end e dois quartos (um deles o quarto serviço com casa de banho), bem como
um lavabo, uma despensa, uma lavanderia e uma sala de máquinas.

Os quatro quartos com banheiros privativos estão localizados no último andar, dois
deles com vestiários. Um lounge adicional completa o andar.

Contacte-nos hoje para mais informações sobre esta impressionante casa nova
construção perto da cidade de Ibiza.

lucasfox.pt/go/ibz18551

Terraço, Jardim, Luz natural,
Estacionamento, Vistas, Obra nova,
Exterior, Cozinha equipada,
Ar condicionado, Aquecimento
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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