REF. IBZ35999

2.500.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Ibiza ciutat, Eivissa
Espanya » Eivissa » Eivissa » 07800

4

4

283m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.cat

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Eivissa, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Preciós i històric pis amb unes vistes impressionants
situat a la part alta del nucli antic d'Eivissa en venda
Aquest autèntic apartament està situat en un edifici històric al cim de Dalt Vila, el
nucli antic fortificat d'Eivissa.
Es tracta d'un ampli pis de 283m2 distribuïts en tres dormitoris i tres banys, dos
amplis salons i un saló menjador súper encantador amb vistes panoràmiques. Hi ha
marbre portuguès a tota la propietat, això en combinació amb els enormes pilars de
la sala d'estar aporta les característiques de la zona històrica on viviu a l'interior de
l'apartament.

lucasfox.cat/go/ibz35999
Vistes al mar , Terres de marbre,
Llum natural, Vistes, Traster, Calefacció,
Balcó, Aire condicionat

Les vistes dels apartaments són precioses. Tens la ciutat d'Eivissa amb el mar just
davant teu, el fet que l'apartament estigui situat alt a Dalt Vila et permet tenir vistes
que arriben molt més a l'illa també.
Darrere de la casa hi ha l'antiga catedral que es troba al costat d'una zona amb
nombroses places d'aparcament que fa que sigui convenient per als termes de Dalt
Vila per arribar i aparcar. Des d'aquesta zona de l'illa et trobes a 10 minuts a
l'aeroport, a 10 minuts a Marina Botafoch i a 10 minuts a les boniques platges de ses
Salinas i es Cavallet.
No dubteu a fer una ullada correcta a l'apartament a través de la visita virtual. Falta
un dormitori i un bany espaiosos a la visita virtual.
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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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