
REF. IBZ23535

3.300.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Nova construção Quartos à venda em Santa Eulalia, Ibiza
Spain »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07888

4
Quartos  

4
wc  

330m²
Plano  

1.771m²
area do terreno

+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

Grande oportunidade de adquirir um terreno de 1.771m²
com uma moradia de 330m2 com vista mar, à venda em
Santa Eulália, Ibiza

Encontramos este belo lote de 1.771 m² em uma excelente localização na popular
área de Es Figueral, perto da cidade de San Carles, que oferece restaurantes e bares
abertos todo o ano. Além disso, fica a uma curta distância de carro das melhores
praias do norte da ilha, como Es Figueral, Aguas Blancas, Cala de San Vicent ...

O impressionante projeto oferece uma villa muito espaçosa de 330 m², distribuída em
dois andares e uma piscina de 40 m².

A casa tem quatro quartos com banheiro privativo, banheiro de hóspedes, sala de
estar em plano aberto com cozinha, muita luz natural e acesso direto à piscina.
Durante o dia, muita luz solar entra pelas grandes portas de correr. Uma
oportunidade incrível para adquirir a sua casa perfeita em Ibiza.

Entre em contato para mais informações.

lucasfox.pt/go/ibz23535

Vistas ao mar , Piscina, Private garage,
Luz natural, Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Vistas, Varanda,
Obra nova, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento

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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