
REF. IBZ34627

625.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 80m² terrassa en venda a Sant
Josep
Espanya »  Eivissa »  Sant Josep »  7829

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

110m²
Plànol  

80m²
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

Excel·lent pis a primera línia del mar amb piscina i
imbatibles postes de sol en venda a Port des Torrent.

Us presentem aquest modern i elegant pis de tres dormitoris, completament equipat
a prop de la ciutat de Sant Antoni, però suficient lluny perquè les nits plenes de
diversió durant l'estiu no se sentin angoixants.

L'edifici és a peu de la platja i compta amb aparcament exterior i una piscina gran per
passar-s'ho bé al costat dels amics i els veïns de la comunitat.

En entrar, ens trobem amb la zona de nit amb tres dormitoris amb sortida als balcons
i terrasses. Tot seguit, es presenta el saló amb la cuina americana. Des del saló, s
´ofereix sortida a una gran terrassa amb unes vistes espectaculars al mar ia les
postes del sol que les diferents temporades de l´any ofereixen.

A la zona hi ha hotels, supermercats, botigues de roba, bars, restaurants, estacions de
bus i taxi i zones de diversió per als adults i els nens. Així doncs, el confort en tots els
sentits està assegurat.

lucasfox.cat/go/ibz34627

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Vista panoràmica, Traster, Renovat,
Muntacàrregues, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina oberta,
Cuina equipada, Comunitat tancada,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic
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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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	Excel·lent pis a primera línia del mar amb piscina i imbatibles postes de sol en venda a Port des Torrent.

