
REF. IBZ33054

1 990 000 € Plot - Till salu
Excellent plot med 98m² terrass till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07819

211m²
Planlösning  

2.500m²
Totalyta  

98m²
Terrass

+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
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ÖVERBLICK

Byggtomt till salu i utvecklingen Can Rimbau. I avvaktan
på mottagandet av licensen behandlas alla papper.

Lucas Fox presenterar denna spektakulära tomt på 2 500 m² för att bygga ditt 211 m²
stora hem, plus en 97 m2 terrass och ett 119 m2 solarium.

Fördelningen, tänkt att få ut det mesta av utsikten över Vila och Formentera, blir
enligt följande: dagyta, vardagsrum-matsal-kök 91,80m2 och nattyta 119,50m2.
Poolterrass 60m2 och pool 36m2

- Två åtkomster:

1- för fordon från ovan med privat parkering

2- fotgängare underifrån med direkt tillgång till poolen

Du kan också parkera utanför, mycket nära båda ingångarna, på urbaniseringens båda
gator.

Dagområdet: vardagsrum-matsal-kök i öppen planlösning, har två brett glasade
väggar för att njuta av utsikten över Dalt Vila och havet samt dalen.

Nattområdet, halvvägs ovanför dagområdet: tre sovrum, alla med eget badrum och
egen terrass eller veranda, ett av dem, master bedroom, har ett omklädningsrum.

För närvarande är det under behandling av licensen, projektet har presenterats för
kommunfullmäktige.

lucasfox.se/go/ibz33054

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Naturligt ljus, Utsikt,
Exteriör
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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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