
REF. THE-WHITE-ANGEL-CALA-COMTE

Preços desde 2.675.000 € New development
The White Angel Cala Comte Casas / Vilas, San José, Ibiza
Nova construção de Casas / Vilas à venda in San José, Ibiza com preços apartir de 2,675,000 €, 6 Casas / Vilas disponíveis

6
Unidades disponíveis  

5.0
Quartos  

352m²
Dimensões desde

+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 San José, Ibiza com preços apartir
de 2,675,000 €

Essas propriedades particulares são cercadas por áreas de jardins comuns bem
cuidados, com árvores e estradas de paralelepípedos. O projeto, feito pelo arquiteto
Victor Rahola, combina a arquitetura mediterrânea com a tecnologia de vanguarda
para fornecer a residência de luxo definitiva em Ibiza.

As instalações da comunidade incluem videovigilância 24 horas, com um escritório
central de segurança localizado na entrada da promoção e serviço de concierge que
oferece serviços personalizados para os residentes usarem e aproveitarem.

Cada uma das moradias tem 5 quartos e uma área construída mínima de 394 m² e
uma piscina infinita, cercada por um terraço com piso de bambu natural e áreas de
jardim com pérgulas, um oásis particular com muito sol.

Dentro das villas, você encontrará um elegante esquema de cores neutras e
acabamentos de excelente qualidade. Os pisos de areia e as grandes janelas voltadas
para o sudoeste com vista para o mar criam espaços interiores amplos e luminosos.
As cozinhas serão finalizadas com móveis de design, eletrodomésticos sofisticados,
bancadas Silestone e uma ilha central. As casas de banho oferecem os melhores
azulejos da Porcelanosa e os melhores acabamentos. Além disso, as moradias têm
grandes porões e vários lugares de estacionamento interno e externo.

As propriedades consistem em sistema de automação residencial, música ambiente e
WI-FI.

Um oásis de elegância e conforto na costa sudoeste de Ibiza.

Preços a partir de 2.750.000 €.

lucasfox.pt/go/the-white-angel-cala-comte
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UNIDADES NESTA PROMOÇÃO

Categoria Estado Andar Distribuição Tamanho

Casa / Vila 2.675.000 € Andar 5 Quartos 4 wc 394m², Terraço 289m²

Casa / Vila Vendido Andar 5 Quartos 4 wc 352m², Terraço 289m²

Casa / Vila Vendido Andar 5 Quartos 4 wc 394m², Terraço 289m²

Casa / Vila Vendido Andar 5 Quartos 4 wc 415m², Terraço 239m²

Casa / Vila Vendido Andar 5 Quartos 4 wc 394m², Terraço 289m²

Casa / Vila Vendido Andar 5 Quartos 4 wc 352m², Terraço 289m²

Casa / Vila Vendido Andar 5 Quartos 4 wc 352m², Terraço 289m²
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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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