REF. IBZ15679

€400,000 Pis - Venut/uda

Pis de 1 dormitori amb 60m² terrassa en venda a Ibiza ciutat, Eivissa
Espanya » Eivissa » Eivissa » 07800
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VENUT/UDA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.cat

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Eivissa, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Àtic tipus loft amb vistes al mar en un edifici del segle XVI
de la Ciutadella d&#39;Eivissa, declarada patrimoni de la
humanitat per la UNESCO.
Aquest preciós i acollidor àtic loft està ubicat en un edifici reformat del segle XVI al
cor de la ciutat antiga, a la Ciutadella de Eivissa, declarada patrimoni de la humanitat
per la UNESCO. Amb només entrar a l'habitatge ja podem observar la història de
l'immoble en els seus arcs de pedra.

lucasfox.cat/go/ibz15679

Accedim a l'habitatge per la planta principal, on trobem un bany complet i una cuina
equipada independent, seguida per l'ampli i lluminós saló-menjador molt ben
moblat amb un llit doble auxiliar plegable. A sobre del bany, en un altell, hi ha un
bonic dormitori doble.

Vistes al mar , Terrassa, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Cuina equipada, Vistes,
Zona chill-out

Des del saló pugem una escala fins a l'àmplia terrassa de 60 m², on podrà gaudir
d'unes vistes impressionants al mar i al port d'Eivissa lluny de l'enrenou que de
vegades hi ha a la marina.
Aquest àtic a punt per entrar a viure és una autèntica joia al cor d'una de les ciutats
més famoses i històriques de la Mediterrània. Poseu-vos en contacte amb nosaltres
per a més informació.
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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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