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DESCRIÇÃO

Linda casa para venda no coração de Dalt Villa, anexada à
muralha do castelo de Ibiza, com vistas incomparáveis do
mar, do porto e da cidade.

Lucas Fox tem o orgulho de apresentar esta maravilhosa moradia no coração de Dalt
Villa, junto ao castelo de Ibiza, uma zona com muita história e encanto.

Esta casa única goza das melhores vistas da cidade de Ibiza. Durante o dia, você pode
admirar os barcos e iates que chegam ao porto, bem como o horizonte do mar, a
cidade e as belas montanhas verdes. À noite, o palco torna-se um show de luzes, com
as luzes da cidade e as estrelas que podem ser admiradas do belo terraço da
cobertura. O mesmo terraço oferece vistas panorâmicas de 360 graus, sendo a
Catedral do Castelo o ponto mais próximo e impressionante.

Toda a moradia é uma obra de arte onde o bom gosto na escolha da decoração é
complementado por espaços amplos e luminosos; um ambiente perfeito para
desfrutar de várias áreas de estar e se sentir em casa.

Um elevador liga a grande garagem ao piso principal.

A piscina oferece um espaço magnífico para relaxar e se refrescar nos dias de verão,
algo necessário nesta zona, mas que poucas casas junto ao castelo oferecem.

lucasfox.pt/go/ibz34355

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina, Private garage, Elevador,
Tectos altos, Luz natural,
Características da época, Estacionamento,
Vistas, Vestiário, Varanda, Salão de beleza,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Interior, Exterior,
Entrada de serviço, Despensa,
Cozinha equipada, Chaminé, Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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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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