
VENUT/UDA

REF. IBZ34689

1.100.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 33m² terrassa en venda a Ibiza
ciutat
Espanya »  Eivissa »  Eivissa »  07800

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

125m²
Plànol  

33m²
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

Pis únic en venda a la zona més cobejada d'Eivissa, a pocs
metres de Lio, Pachá i el millor de l'escena eivissenca.

La col·lecció White Angel és coneguda per les seves edificacions d'alta qualitat, amb
marques d'alta gamma, servei de consergeria, sistema de seguretat d'última
tecnologia a les àrees comunes i una comunitat que sembla compartir els mateixos
valors sobre el luxe i la comoditat. A les zones comunes hi ha una preciosa piscina,
diversos jacuzzis, una piscina infantil i un gimnàs equipat al complet.

Aquest excepcional pis està situat a la tercera planta i gaudeix de vistes a Dalt Villa i
la ciutat dEivissa. En entrar, es disposa el vestíbul d'entrada que dóna pas al gran
saló amb cuina de planta oberta amb electrodomèstics Miele de primera qualitat i
diverses portes corredisses que s'obren a una enorme terrassa coberta en forma de L
de 33 m². La zona de nit disposa de tres dormitoris dobles, un amb bany privat, i un
altre bany per donar servei a la resta de la vivenda. Tots els dormitoris donen a la
muntanya de Jesús, amb unes vistes precioses que garanteixen la tranquil·litat a les
hores de descans.

Cal destacar que des de la dutxa es pot accedir a la terrassa, perfecte per refrescar-
se. Hi ha una gran quantitat d'espai d'emmagatzematge, sistema de seguretat, so i
domòtica d'última generació; els perfectes complements per a aquest preciós pis.

Així, el pis se situa en un dels llocs més sol·licitats dEivissa, amb estacionament
privat segur assignat, així com un traster de 8 m².

lucasfox.cat/go/ibz34689

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Servei de consergeria , Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Terrassa comunitària, Edifici modernista,
Aparcament, Traster, Sistema domòtic,
Seguretat, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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