
REF. IBZ39920

560.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 20m² terrassa en venda a Santa
Eulalia
Espanya »  Eivissa »  Santa Eulalia »  07850

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

98m²
Plànol  

20m²
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 decorat i moblat, llest per entrar a viure, en venda a
una preciosa urbanització amb accés a la platja de Cala
Lenya, ideal per a parelles.

Lucas Fox presenta aquest pis moblat en venda, perfecte per als que busquen una
llar llesta per entrar a viure.

Aquest preciós pis de gairebé 100 m² està distribuït en dos dormitoris, inclòs el
dormitori principal amb bany privat, així com un segon bany per donar servei a
l'habitatge. La zona de dia compta amb cuina, zona de menjador, saló i una preciosa
terrassa amb accés a la platja.
La cuina té tots els electrodomèstics de la marca SMEG. El mobiliari està fet a mida
per aprofitar el màxim espai possible i per donar la màxima personalitat a
l'habitatge, amb múltiples zones d'emmagatzematge. En aquest pis no hi faltarà
espai.

La propietària està acabant dinstal·lar el sistema de calefacció que juntament amb la
xemeneia fan que sigui un lloc ideal per passar fins i tot els hiverns. Tots els detalls
s'han cuidat al màxim, amb materials de qualitat i atenció al detall que s'ha prestat
perquè estigui en perfecte estat, cosa que es pot apreciar només entrar.

La terrassa presenta amb terres de Porcelanosa que amplia l'espai de la vivenda
d'una forma molt elegant i proporciona un espai exterior preciós des d'on accedir a
la platja.

Poseu-vos en contacte per a més informació.

lucasfox.cat/go/ibz39920

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Jacuzzi,
Parquet, Llum natural, Zona chill-out,
Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat
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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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