REF. IBZ23486

3 450 000 € Hus/Villa - Såld

Nybyggd Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien » Ibiza » Ibiza stad »

4

4

858m²

Sovrum

Badrum

Totalyta

SÅLD
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ÖVERBLICK

900 m² tomt med utsikt över bergen och en bygglicens för
en 270 m² villa som börjar byggas upp bara 5 minuter från
Ibiza stad.
Inom den säkra utvecklingen "Can Furnet" och bara några minuters bilresa från Ibiza
centrum hittar vi denna stora tomt till salu.
Tomten kommer med ett fantastiskt projekt för en lyxvilla med vidöppen utsikt över
bergen, utformad för att erbjuda all avkoppling och komfort man kan önska sig. Detta
exklusiva projekt bygger på en öppen planlösning i kombination med material av
högsta kvalitet för att ge minimalistiska och avkopplande utrymmen med mycket ljus
och den fantastiska känslan av en privat oas.

lucasfox.se/go/ibz23486

Hemköparen har möjlighet att anpassa fastigheten efter deras behov.
Tillståndet att starta byggandet av detta projekt har redan erhållits, vilket möjliggör
en snabb start och en smidig byggprocess.
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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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