REF. IBZ36856

1.600.000 € Àtic - En venda

Àtic d'obra nova de 3 dormitoris amb 182m² terrassa en venda a Sant Josep, Eivissa
Espanya » Eivissa » Sant Josep » 07830

3

3

118m²

182m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Terrassa

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

Una promoció d'obra nova de Àtics en venda a Sant Josep,
Eivissa amb preus des de 1,250,000 €
Lucas Fox presenta l'exclusiva promoció Sunset Vadella, una promoció que ofereix
àtics dúplex amb jacuzzi al terrat, perfectes per gaudir de l'estil de vida eivissenc.
Els àtics ofereixen 3 o 4 dormitoris amb immenses terrasses i terrat amb jacuzzi; per
això, estan dissenyats per gaudir del sol, la llum i el mar Mediterrani. Fins i tot dos
ofereixen piscina privada. Tot està pensat per aprofitar al màxim les impressionants
vistes. A més, el preu inclou dues places d'aparcament i un traster.
A les zones comunes, ens trobem una piscina, spa i gimnàs
Les unitats estan pendents que els propietaris decideixin els darrers detalls per
acabar-les.

lucasfox.cat/go/ibz36856
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Spa, Jacuzzi,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Safareig, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Aire condicionat

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació. Queden poques unitats
disponibles.
Aspectes destacats:
Àtics dúplex de 3 o 4 dormitoris
Terrasses
Azotea amb jacuzzi
Zones comunes
Exclusiva ubicació
Impressionants vistes
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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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