
REF. IBZ10758

479.000 € Appartement - Te koop
3 Slaapkamer Appartement met 55m² terras te koop in Santa Eulalia, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

103m²
Woonoppervlakte  

55m²
Terras

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.co.nl Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Gerenoveerd appartement met 3 slaapkamers te koop in
Siesta, direct aan het strand en met een prachtig uitzicht
op zee.

Dit appartement ligt zeer dicht bij het strand in Siesta. Het pand onderscheidt zich
door zijn prachtige uitzicht op zee op slechts een steenworp afstand van het strand.
In een rustige omgeving op loopafstand van Santa Eularia, is de locatie perfect voor
mensen die het hele jaar door een huis op het eiland zoeken.

Het appartement is volledig gerenoveerd tot een hoge standaard en wordt
gepresenteerd in uitstekende staat. Het appartement bestaat uit een ruime en lichte
woon-eetkamer die uitkomt op het grote terras, ideaal om buiten te eten. De
moderne keuken is goed uitgerust en er is een ontbijtbar ideaal voor informeel
dineren.

Met in totaal 3 slaapkamers en 2 badkamers is dit een ideaal huis voor gezinnen of
koppels.

Uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen zijn onder andere een prachtige
binnentuin, een groot zwembad en er is zelfs een restaurant in het complex.

Een fantastische optie voor diegenen die op zoek zijn naar een ruim appartement op
een rustige locatie vlakbij het strand.

lucasfox.co.nl/go/ibz10758

Zeezicht

REF. IBZ10758

479.000 € Appartement - Te koop
3 Slaapkamer Appartement met 55m² terras te koop in Santa Eulalia, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

103m²
Woonoppervlakte  

55m²
Terras

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.co.nl Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.co.nl/go/ibz10758
https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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