
SÅLD

REF. IBZ28947

2 100 000 € Plot - Såld
Nybyggd plot med 6 Sovrum till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  .

6
Sovrum  

6
Badrum  

1.537m²
Totalyta

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.se Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Tomt med fantastisk utsikt till salu i Can Pep Simó, Ibiza.

Tomt på 1 574,15 m² med licens och betalda avgifter.

Marken är redo att bygga ett fristående hus på totalt 950 m² inklusive källaren.
Tomten levereras med ett projekt för ett lyxhus, designat av arkitekten Jorge
Rodríguez Ramos. Det strävar efter en balans mellan modern arkitektur och element i
landskapet och landsbygdens natur på ön Ibiza.

Tomten sticker ut för sin panoramautsikt över havet och bukten bakom Puig d'en
Valls.

lucasfox.se/go/ibz28947

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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