
SÅLD

REF. IBZ23516

2 675 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 72m² terrass till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  .

4
Sovrum  

4
Badrum  

189m²
Planlösning  

72m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Exklusiv villa med 4 sovrum och 4 badrum på Ibiza, i ett
lugnt område nära stranden och med fantastisk utsikt
över Es Vedra

Park Es Vedra, en fantastisk ny utveckling som ligger en bit från Cala Carbo, erbjuder
dig denna lyxvilla med utsikt över de vackra solnedgångarna i Es Vedra. Dess öppna
och ljusa utrymmen med en minimalistisk design inbjuder dig att leva den Ibizas
livsstil, med solen som skiner över poolen och den eleganta privata terrassen från
soluppgång till solnedgång.

Läget är idealiskt för solnedgångsälskare och de som vill bo i ett lugnt område, men
tillräckligt nära de berömda stränderna och restaurangerna i sydvästra delen av ön,
och en bra bit från flygplatsen och Ibiza stad.

Detta magnifika hus på 189 m² och 72 m² terrasser är uppdelat i ett rymligt och ljust
vardagsrum-matsal med öppet kök, 4 sovrum med eget badrum och tillgång till en
underbar solig terrass med solstolar och en swimmingpool perfekt för att svalka sig.
under de varmare månaderna. Den har också parkeringsplats för maximal komfort.

Detta unika projekt kommer att slutföras 2022 och är utformat för att ge nya invånare
idealiska utomhusområden för att njuta av Ibiza-klimatet under långa somrar och
milda vintrar.

Villornas layout och design maximerar naturligt ljus på alla sina våningar tack vare de
stora fönstren från golv till tak som leder till eleganta privata terrasser.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/ibz23516

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utsikt,
Uppvärmning, Rullstolar, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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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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