
VERKOCHT

REF. IBZ11035

450.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 37m² terras te koop in Santa Eulalia,
Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

131m²
Plattegrond  

37m²
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

Unieke kans om een eersteklas appartement te kopen
met een zeer groot terras met een prachtig uitzicht op zee
en op het beroemde eiland Tagomago.

Mooi licht, op het oosten gelegen appartement van 95 m² met een terras van 37 m² te
koop op de tweede verdieping van een goed onderhouden gebouw in Santa Eulalia
met een lift en een gemeenschappelijk zwembad, in Es Canar, direct aan de
boulevard met geen straatlawaai op alle.

Bij het betreden van het appartement zien we direct het uitzicht op zee dat vanuit
bijna elke kamer kan worden genoten, wat zorgt voor licht en een heerlijk zeebriesje.

Bij het passeren van de hal, met zijn alarmsysteem, vinden we 1 grote slaapkamer
aan de linkerkant met een ingebouwde kledingkast en een tweede hal aan de
rechterkant die leidt tot een complete badkamer en de master bedroom met uitzicht
op zee, ensuite badkamer met een bad en dubbele wastafel en een ingebouwde
kledingkast.

Recht voor u is de ruime woonkamer met zeer grote erkers die kunnen worden
geopend voor toegang tot het prachtige 37 m² grote terras met zeezicht, dat veel
privacy en de ochtendzon geniet. Uitgerust met een luifel, een zithoek, een eethoek
en ligstoelen, dit is de ideale buitenruimte.

De open keuken is volledig uitgerust met een magnetron, een elektrische kookplaat,
een koelkast, een vaatwasser, een wasmachine en een droger, en biedt ook uitzicht
op zee. De woning profiteert van warme en koude airconditioning.

Een geweldig appartement met een ruim terras, een prachtig uitzicht op zee en een
benijdenswaardige locatie aan het strand.

lucasfox.co.nl/go/ibz11035

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Terras,
Lift, Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Beveiliging, Balkon, Alarm, Airconditioning
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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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