REF. IBZ30770

430.014 € Pis - Venut/uda

Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 68m² terrassa en venda a Sant Joan, Eivissa
Espanya » Eivissa » Sant Joan » 07810
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Sant Joan,
Eivissa
Portinatx Beach és una promoció d'obra nova situada al nord d'Eivissa, a Sant Joan de
Labritja. La promoció se situa en un enclavament natural tranquil, però a prop de tot
tipus de serveis i connexions amb altres punts de l'illa. En concret, se situa entre
dues tranquils arenals amb aigües cristal·lines i platges de sorra blanca, on podrà
gaudir de precioses postes de sol.
La promoció ofereix pisos, dúplex, àtics i baixos amb jardí d'entre 2 i 3 dormitoris,
tots ells amb trasters, aparcament i terrasses. Així mateix, la comunitat està molt ben
zones comunes, com els terrenys enjardinats o la piscina.
Els pisos es beneficien d'un disseny modern i innovador amb les millors qualitats,
sense renunciar a l'elegància, harmonia i funcionalitat. Tots ells gaudeixen de grans
espais oberts en els quals preval el màxim aprofitament de la llum natural durant tot
el dia. Per al seu disseny, s'ha triat un concepte modern amb tons clars.

lucasfox.cat/go/ibz30770
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Aire condicionat,
Armaris encastats, Balcó, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Traster, Vistes

Entre les seves qualitats, podem destacar la fusteria d'alumini amb finestres amb
doble vidre tipus Climalit amb trencament de pont tèrmic, els sòls porccelánicos, el
sistema de climatització central per conductes amb bomba de calor i el sistema de
vigilància amb videoporter, A més, els banys vénen amb els millors equipaments com
els sanitaris de la marca Roca i les cuines es presenten totalment equipades amb
electrodomèstics de marques com Balay o Bosch.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre aquesta
exclusiva promoció d'obra nova.
aspectes destacats
Pisos de 2-3 dormitoris
terrasses
zones comunitàries
Aparcament i traster
privilegiada ubicació
excel·lents qualitats
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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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