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DESCRIÇÃO

Casas / Vilas à venda in San José, Ibiza com preços apartir
de 2,500,000 €

Este fantástico novo empreendimento de 7 moradias de luxo está localizado a uma
curta distância de Cala Carbo, com vista para o belo pôr do sol de Es Vedra. Espaços
claros e abertos com design minimalista convidam você a experimentar o estilo de
vida de Ibiza, com o sol brilhando nas piscinas e elegantes terraços privativos do
nascer ao pôr do sol.

A localização é ideal para os amantes do pôr-do-sol e para quem deseja residir numa
zona calma, mas suficientemente perto das famosas praias e restaurantes do
sudoeste da ilha, e a uma boa distância do aeroporto e da cidade de Ibiza.

Este projeto único será concluído em 2022 e foi projetado para fornecer aos novos
moradores áreas de estar ao ar livre ideais para desfrutar do clima de Ibiza durante
os longos verões e invernos amenos. O layout e o design das villas maximizam a luz
natural em todos os andares, graças às grandes janelas do chão ao teto que se
abrem para elegantes terraços privativos.

Contate-nos para mais informações.

lucasfox.pt/go/ibz35079
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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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