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ÖVERBLICK

Fantastiskt tillfälle att köpa en tomt med licens och en
byggd villa på en het plats i Ibiza

Detta är en av två tomter med bygglicens och ett pågående projekt för en härlig
lyxvilla i Can Pep Simo, en härlig utveckling som ligger gångavstånd till Talamanca-
bukten och den berömda Marina Botafoch med de bästa ställena att äta, dansa och
njuta av en cocktail medan du tittar på solnedgången över Dalt Villa, den historiska
delen av Ibiza.

Licensen för en villa med 6 sovrum på 407 m² på en tomt på 828 m² väntar på att den
nya ägaren ska börja bygga sitt drömhus på Ibiza. Utvecklaren har redan förberett ett
fantastiskt projekt för en ljus och rymlig fyrkantig villa där en familj kan uppleva
glädjen i det dagliga livet på White Isle. Designen kombinerar modern och
minimalistisk touch med naturliga material med stor uppmärksamhet på detaljer.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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