
RESERVADO

REF. IBZ37845

662.900 € Pis - En venda - Reservado
Pis d'obra nova de 1 dormitori en venda a Santa Eulalia, Eivissa
Espanya »  Eivissa »  Santa Eulalia »  07849

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

45m²
Plànol

+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 744,500 €

Una gran oportunitat única d'invertir en un apartament vacacional de luxe, situat a la
costa, amb impressionants vistes al mar que ofereix al propietari la possibilitat de
gaudir-lo personalment o de llogar-lo, obtenint una excel·lent rendibilitat de la seva
inversió.

Situat a la vora de la platja de Cala Llonga, la destinació d'inversió més popular
d'Eivissa ara mateix. LUNA Casa Hotel & Spa és un hotel boutique de luxe que inclou
25 propietats d'una i dues habitacions molt ben equipades, juntament amb tot el que
es pot esperar trobar en una destinació de 5 estrelles, un restaurant de destinació
gastronòmica, una cocteleria decadent, una cafeteria i un bar de sucs. , dues
meravelloses piscines infinites per a convidats amb vistes espectaculars, un spa
atmosfèric i el seu propi iot de luxe.

Els propietaris d'immobles de LUNA Casa Hotel & Spa no només es beneficiaran
d'uns ingressos de lloguer excepcionals durant tot l'any, gràcies a la rara llicència
turística, sinó que també es beneficiaran de tots els ingressos de tots els serveis de
l'hotel, inclosos tots els aliments i begudes, spa, serveis de consergeria, etc.

Les propietats estan dissenyades meticulosament, amb un estil bonic, sent una casa
real on els hostes poden gaudir del millor de tot. Una cuina totalment equipada i
d'alta especificació per cuinar, una àmplia sala d'estar i menjador per dinars i sopars
relaxats amb amics que visiten, o per mantenir-ho senzill trucant a l'equip de menjar
i begudes quan només el servei d'habitacions ho farà.

De les 25 propietats, 19 tenen una habitació i 6 tenen dos dormitoris i són perfectes
per a famílies. Totes les zones d'estar tenen un sofà llit, de manera que poden dormir
nens addicionals.

LUNA estarà completat i llest per obrir-se a principis de 2024.

Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre
aquesta meravellosa oportunitat.

lucasfox.cat/go/ibz37845

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Spa, Ascensor,
Llum natural, Edifici modernista, Vistes,
Obra nova, Llicència turística,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Aire condicionat,
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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