
REF. IBZ32578

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07839

5
Sovrum  

6
Badrum  

1.076m²
Planlösning  

1.900m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Utmärkt nybyggnadsprojekt i Vista Alegre, Es Cubells.

Villa Stone ligger i området Es Cubells, inom Vista Alegres exklusiva gated community,
och har vacker havsutsikt i söderläge.

Denna villa har 5 sovrum med eget badrum och har designats för att erbjuda en
extraordinär atmosfär integrerad i naturen, med många öppna utrymmen för att
skapa en privilegierad livsmiljö omgiven av hav, strand, ljus och himmel.

Ett av de sista tillgängliga projekten i området, med högkvalitativa funktioner och
stora ytor: 1 076 m² fördelat på 3 våningar, på en 1 900 m² stor tomt.

De stora uteplatserna, terrasserna och avkopplingsområdena gör det till det perfekta
drömhemmet att njuta av med familj och vänner.

lucasfox.se/go/ibz32578

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Gym, Garagem privada, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Service-hiss,
Säkerhet, Öppen spis, Nybyggd,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong

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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