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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Ibiza
ciutat, Eivissa

Aquesta sensacional promoció d'obra nova té una ubicació privilegiada a només uns
minuts de la mar Mediterrània i de Platja d'en Bossa, la platja més llarga d'Eivissa.

Ofereix 112 pisos de 51 a 172 m², amb 1-4 dormitoris, tots amb terrasses, solàriums i
jardins de 7-128 m² i finestrals grans amb vistes increïbles.

Els interiors lluminosos i amplis, amb espais còmodes, banys ben equipats i cuines
modernes equipades, fan que siguin uns habitatges contemporànies ideals en una
ubicació cobejada d'Eivissa.

El certificat d'eficiència energètica B suposa un estalvi d'energia estimat de el 80% i
una reducció de les emissions de CO2, així que aquests habitatges són especialment
atractives per als compradors preocupats pel medi ambient.

Les instal·lacions comunitàries d'aquest complex residencial inclouen 3 piscines, un
gimnàs completament equipat i una sala de jocs per a nens; un complex perfecte per
a tots els membres de la família. En construcció, data de finalització: T4 de 2021.

Nota: la compra d'1 plaça d'aparcament és obligatòria amb els habitatges d'1 i 2
dormitoris, i la compra de 2 places d'aparcament en el cas dels habitatges de 3 i 4
dormitoris.

elements destacats

Excel·lent ubicació a Platja d'en Bossa
112 habitatges espaiosos d'1, 2, 3 i 4 dormitoris
Grans terrasses privades, solàriums i jardins
Cuines equipades amb electrodomèstics
Instal·lacions comunitàries excel·lents

lucasfox.cat/go/ibiza-playa-d-en-bossa
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions

Pis Reservado Planta 0 2 Dormitoris 2 Cambres de bany 92m², Terrassa 47m²

Pis Reservado Planta 2 2 Dormitoris 2 Cambres de bany 82m², Terrassa 18m²
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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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