REF. EL-ALMENDRO

Preu des de €497,528 Obra nova

EL ALMENDRO Pisos, Santa Eulalia, Eivissa
Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Santa Eulalia, Eivissa amb preus des de €497,528, 2 Pisos disponibles
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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

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Santa
Eulalia, Eivissa amb preus des de €497,528
Aquesta promoció amb apartaments de 2 o 3 dormitoris és una oportunitat excel·lent
per adquirir un habitatge d'obra nova a 5 minuts a peu del centre de Santa Eulàlia. El
tranquil complex ofereix vistes al mar ia les muntanyes, i els residents tindran accés
a excepcionals zones comunitàries amb piscina, jardins i una zona infantil.
La promoció està actualment en construcció i la data de finalització està prevista per
a la primavera de 2017. Ofereix apartaments de 2 o 3 dormitoris, tots d'estil modern i
amb materials i acabats de primera qualitat.

lucasfox.cat/go/el-almendro

A més, els àtics gaudiran d'un solàrium privat, i totes les propietats tindran plaques
solars per millorar l'eficiència energètica dels habitatges. Aquests apartaments serien
atractius per a diferents tipus de compradors. La zona infantil fa que siguin idonis per
a una família, mentre que la proximitat al centre de Santa Eulàlia, on hi ha
restaurants i supermercats, fa que siguin perfectes com a segona residència en una
zona amb un clima excel·lent i molt de sol.
Hi ha la opció d'adquirir una plaça d'aparcament per un preu addicional.
UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus

Estat

Planta

Distribució

Dimensions

Pis

€497,528

Planta 0

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

145m², Terrassa 7m²

Pis

Reservado

Planta 2

2 Dormitoris 2 Cambres de bany

118m², Terrassa 113m²

Pis

€578,454

Planta 2

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

117m², Terrassa 100m²
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lucasfox.cat

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Eivissa, Espanya
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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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