
SÅLD

REF. IBZ3401

980 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum med 103m² terrass till salu i Södra Mallorca,
Mallorca
Spanien »  Mallorca »  Södra Mallorca »  07638

3
Sovrum  

4
Badrum  

297m²
Planlösning  

103m²
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
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

4 vackert designade våningar med gemensamma
utrymmen och havsutsikt i fridfullt och privilegierad natur
på södra Mallorca.

Fyra hus mot havet i Colonia de Sant Jordi på södra Mallorca, ett av de mest exklusiva
och fridfulla bostadsområdena på ön, omgärdad av orärda stränder och salt bäddar. 
En miljövänlig bostadsutveckling som respekterar den omgårdande naturen, 5
Elements Homes är en perfekt plats för den som söker stil och ett oslagbart läge.  
Buggnaden kombinerar och understryker den omgivande naturen, respekt för lokal
vegetation och integrerande av byggnaden genom användande av förstugor, terrasser
och avsatser. Vyerna mot havet och geometrin som karaktäriserar projektet kan
uppskattas fult ut från terrasserna. 
Med en genomtänkt layout är interiör designen integrerad i arkitekturen vilket
avrundar projektets röda tråd och harmoni. 

lucasfox.se/go/ibz3401

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Hiss, Parkering,
Gemensam terrass, Utsikt, Solpaneler,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm,
Grillplats, Förråd, Domotiskt system
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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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	4 vackert designade våningar med gemensamma utrymmen och havsutsikt i fridfullt och privilegierad natur på södra Mallorca.

