
VENUT/UDA

REF. IBZ3401

980.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 103m² terrassa en venda a Sud de Mallorca
Espanya »  Mallorca »  Sud de Mallorca »  07638

3
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

297m²
Plànol  

103m²
Terrassa

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.cat Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Eivissa, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Sud de
Mallorca, Mallorca

4 apartaments amb vistes al mar a la Colònia de Sant Jordi, al sud de Mallorca, una de
les zones residencials més tranquil·les i exclusives de l'illa, envoltada de platges
verges i salines.

Una promoció d'obra nova respectuosa amb el medi ambient, els habitatges de 5
Elements Home són el lloc perfecte per a aquells que busquen estil en una ubicació
excepcional.

L'edifici combina i destaca sobre el seu entorn, respectant la flora local i la integració
de l'edifici mitjançant l'ús de porxos, patis i terrasses. Les característiques vistes al
mar del projecte poden apreciar-se clarament des de les terrasses.

La bona planificació, que integra l'interiorisme en l'arquitectura, acaba de
perfeccionar aquest projecte coherent i harmònic.

lucasfox.cat/go/ibz3401

Vistes al mar , Terrassa, Piscina,
Garatge privat, Ascensor,
Terrassa comunitària, Aparcament, Vistes,
Traster, Sistema domòtic, Plafons solars,
Obra nova, Barbacoa, Alarma,
Aire condicionat
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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