
REF. IBZ35948

1 895 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 5 Sovrum med 98m² Trädgård till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840

5
Sovrum  

5
Badrum  

269m²
Planlösning  

41m²
Terrass  

98m²
Trädgård

+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

En ny bostadsutveckling på Hus/Villor till salu i Santa
Eulalia, Ibiza med ett start pris på 1,886,000 €

Can Dalt är en privat urbanisering som består av 11 enfamiljsvillor i Santa Eulalia del
Río.

Exklusiviteten och innovationen, i designen som läggs till panoramautsikten över
havet och närheten till staden, utmärker Can Dalt och placerar det som ett av de mest
representativa nybyggnationsförslagen på Ibiza.

Alla hus har ljusa interiörer, trädgårdar, terrasser och en privat pool, privilegierat
belägna på en lugn plats utan trafik eller buller, men samtidigt i en urban miljö med
alla bekvämligheter som Santa Eulalia erbjuder.

Lyxvillor med unik karaktär och stil: arkitektur, distribution, finish, landskap. Ett helt
privat och säkert komplex med alla bekvämligheter.

lucasfox.se/go/ibz35948

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats
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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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