
VENUT/UDA

REF. IBZ23019

1.325.000 € Pis - Venut/uda
pis d'obra nova de 4 dormitoris amb 46m² terrassa en venda a Santa Eulalia,
Eivissa
Espanya »  Eivissa »  Santa Eulalia »  .

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

161m²
Plànol  

46m²
Terrassa

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.cat Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Eivissa, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Magnífica habitatge d&#39;estil eivissenc amb una àmplia
terrassa i piscina privada a Santa Eulàlia, prop de la
platja i de Sant Carles.

Aviat, Eivissa es convertirà en la llar de Jade, una magnífica promoció d'obra nova de
pisos de luxe. Aquest complex residencial albergarà un total de dotze habitatges
exclusius, molt a prop de les platges de cala Llenya i cala Nova, i prop de la vila de
Sant Carles.

El seu promotor ja és conegut a l'illa pels seus magnífics edificis, que destaquen pel
seu estil eivissenc, les seves qualitats d'alta gamma, i uns materials i accessoris de el
més alt nivell. Així mateix, aquesta promoció combina elegància amb sofisticació i es
presenta com una opció perfecta com a segona residència o com a residència
principal.

Aquest habitatge, situada a la planta baixa, es compon de 4 meravellosos dormitoris i
4 banys. La zona de dia ofereix un espaiós saló-menjador amb cuina oberta, equipada
amb electrodomèstics d'alta qualitat, i una pràctica zona de bugaderia. Aquesta
lluminosa estada compta amb sortida a l'exterior, un espai compost per una terrassa
ideal per prendre el sol, una piscina privada per refrescar-se en els mesos de calor i
un agradable jardí.

Tots els habitatges disposen de calefacció per terra radiant, estacionament
subterrani i molt lluminoses. Així mateix, la promoció d'obra nova compta amb una
gran piscina comunitària a la zona comuna.

Com l'edifici està a pocs metres de la mar, podrà arribar a la platja per un camí en un
minut. Sant Carles està a menys de cinc minuts, es pot arribar a Santa Eulàlia a uns
deu minuts, ia la ciutat d'Eivissa en una mitja hora.

Els habitatges ja estan a la venda, no s'arrisqui a perdre aquesta oportunitat única!

lucasfox.cat/go/ibz23019

Piscina, Terrassa, Terrassa comunitària,
Obra nova
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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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	Magnífica habitatge d&#39;estil eivissenc amb una àmplia terrassa i piscina privada a Santa Eulàlia, prop de la platja i de Sant Carles.

