
RESERVADO

REF. IBZ34265

990.000 € Àtic - En venda - Reservado
Àtic d'obra nova de 2 dormitoris amb 79m² terrassa en venda a Santa Eulalia,
Eivissa
Espanya »  Eivissa »  Santa Eulalia »  07800

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

229m²
Plànol  

79m²
Terrassa

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

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Santa
Eulalia, Eivissa amb preus des de 850,000 €

A pocs minuts caminant de la platja de Cala Llenya, trobem aquesta gran parcel·la on
properament hi haurà un edifici amb 6 preciosos apartaments.

Un promotor de primer nivell amb molta experiència a la zona ha dissenyat aquest
edifici contemporani que compta amb un atractiu disseny modern que incorpora
acabats de màxima qualitat per crear 6 apartaments únics i luxosos.

Els apartaments es beneficiaran de molta llum solar, balcons i la majoria d'ells amb
una bonica vista al mar. Els propietaris poden escollir passar el temps al costat d'una
de les dues piscines, ja sigui al jardí, envoltat de flors i plantes, o al terrat per
aprofitar al màxim la llum del sol i les vistes al mar.

Es proporcionen grans especificacions per a la millor comoditat i la satisfacció de
cada propietari.

La zona és tranquil·la i autèntica, a part dels punts turístics típics de l'illa, però també
amb residents internacionals: el lloc perfecte per gaudir d'Eivissa.

lucasfox.cat/go/ibz34265

Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí,
Garatge privat, Ascensor, Sostres alts,
Pista de pàdel, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat

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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