
REF. CAP-MARTINET-LUXURY-VILLAS

Preços desde 6.950.000 € New development
CAP MARTINET LUXURY VILLAS Casas / Vilas, Ibiza Town, Ibiza
Nova construção de Casas / Vilas à venda in Ibiza Town, Ibiza com preços apartir de 6,950,000 €, 2 Casas / Vilas disponíveis

Q4 2024
Finalização  

2
Unidades disponíveis  

6.0
Quartos  

695m²
Dimensões desde  

Concedida
Licença de construção

+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

Casas / Vilas à venda in Ibiza Town, Ibiza com preços
apartir de 6,950,000 €

Grande projeto de uma luxuosa villa na primeira linha em Cap Martinet. Estes
terrenos já não existem na zona, pelo que são a última oportunidade de ter vistas
imbatíveis nas imediações da cidade, a praia da Talamanca, a Marina Botafoch com os
requintados restaurantes, bares e discotecas e o aeroporto.

Estas moradias construídas seriam orientadas a sul e distribuídas por uma ampla
sala comum, uma cozinha aberta, 6 quartos com casas de banho privativas, cave com
200 m², garagem e exterior com jardim e piscina.

Contacte-nos para mais informações ou para marcar uma visita.

luzes

Nova construção de luxo
6 quartos em suite
Orientação sul
Vistas panorâmicas do mar
Jardim com piscina
Garagem
Perto da cidade e da praia de Talamanca

lucasfox.pt/go/cap-martinet-luxury-villas

UNIDADES NESTA PROMOÇÃO

Categoria Estado Andar Distribuição Tamanho

Terreno 6.950.000 € Andar 6 Quartos 7 wc 695m²
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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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