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Preu a consultar Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Ibiza ciutat, Eivissa
Espanya »  Eivissa »  Eivissa »  07800

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

158m²
Plànol

+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 Ibiza
ciutat, Eivissa amb preus des de 2,150,000 €

Fantàstica promoció d'obra nova a Talamanca dissenyada per oferir un oasi de
privacitat i luxe amb un disseny amb sorprenents detalls únics. Aquest complex
privat està format per 54 pisos de 3 o 4 dormitoris, dividits en petits blocs de 4-6
pisos cadascun, i la majoria gaudeixen de vistes directes al mar.

Aquestes precioses habitatges contemporànies compten amb zones de dia de planta
oberta, cuines de disseny i terrasses. Els pisos de la planta baixa tenen els seus
propis jardins privats amb piscina, mentre que els àtics tenen una escala interior que
porta al seu terrat privada amb piscina i zona de menjador.

També compten amb unes instal·lacions comunitàries, com una recepció, una zona de
bar, un club social, 2 piscines exteriors i una interior, totes elles envoltades per uns
jardins mediterranis amb pintorescs camins.

A més, el complex gaudeix de seguretat les 24 hores del dia. La zona també ofereix
transport públic i molts serveis. Com privilegi afegit, l'hotel OD 5 estrelles, que està a
50 metres, oferirà els seus serveis als veïns de la promoció.

Confort i luxe en aquest tranquil complex residencial, a pocs minuts de l'animada
ciutat d'Eivissa. Preus des de 1.639.950 €.

Data de finalització prevista pel T2 de 2020.

lucasfox.cat/go/ibz3762

Vistes al mar , Terrassa, Piscina coberta ,
Piscina, Jardí, Spa, Jacuzzi,
Servei de consergeria , Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat, Safareig,
Obra nova, Entrada de servei, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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