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415.000 € Àtic - Venut/uda

Àtic d'obra nova de 1 dormitori amb 40m² terrassa en venda a Santa Eulalia,
Eivissa
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Santa
Eulalia, Eivissa amb preus des de 360,000 €
Aquest projecte, amb llicència turística, es troba a pocs minuts a peu de la platja de
Cala Llonga i ofereix una oportunitat única d'invertir en un pis de vacances, el que
brinda al propietari la possibilitat de gaudir-personalment o llogar-lo, i així obtenir
una gran rendibilitat.
L'edifici consta de 28 pisos de 1 dormitori amb saló, cuina i bany, i vistes a la natura.

lucasfox.cat/go/ibz18670

Les unitats es presenten llistes per entrar a viure amb materials i acabats d'alta
qualitat, moblades i amb la cuina equipada. A més del dormitori, la sala pot utilitzarse per convidats o nens, ja que està equipat amb un sofà llit.

Vistes a les muntanyes , Piscina, Terrassa,
Jacuzzi, Spa, Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Aire condicionat,
Armaris encastats, Balcó, Cuina equipada,
Obra nova, Seguretat, Traster

Com Eivissa té molts dies de sol a l'any, els pisos s'han dissenyat per gaudir al màxim
del sol des de la terrassa privada de cada unitat. Segons on se situï el pis, pot ser que
disposi de jardí, terrat o balcó. Es pot accedir als exteriors des del saló o dormitori.
Olive li proposa un servei complet de gestió de propietats per lloguers, perquè el
propietari no hagi de preocupar de res, ja que el check-in i check-out es gestionen
directament in situ.
Les instal·lacions comunitàries del complex inclouen una zona d'estar amb piscina,
spa, sauna, sala de vapor per relaxar-se i un gimnàs totalment equipat. A més, tots
els pisos tenen el seu propi aparcament privat i un traster. També hi ha disponibles
punts de càrrega elèctrics per a cotxes i motos.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per obtenir més informació.
aspectes destacats
A prop de la platja de Cala Llonga
Pisos a punt per entrar a viure
Excel·lents instal·lacions comunitàries
Exteriors privats en totes les unitats
Aparcament i traster
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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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