
REF. IBZ15125

491.400 € Appartement - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Appartement met 14m² terras te koop in Ibiza Town,
Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Ibiza Town »  07800

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

101m²
Plattegrond  

14m²
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

Modern nieuw appartement met 3 slaapkamers en een
terras te koop in een geweldige nieuwbouwproject met
gemeenschappelijke zwembaden en een fitnessruimte,
gelegen in Playa D&#39;en Bossa, Ibiza.

Dit sensationele nieuwe wooncomplex ligt op een toplocatie op slechts een paar
minuten afstand van de Middellandse Zee en Playa D'en Bossa, het langste strand van
Ibiza.

Dit appartement op de eerste verdieping is 85 m² groot en heeft 3 slaapkamers, 2
badkamers en een open woonkamer, eetkamer en keuken met toegang tot een terras
van 14 m².

Een energiebeoordeling van B betekent een geschatte energiebesparing van 80% en
een vermindering van de CO2-uitstoot, wat dit exclusieve huis bijzonder aantrekkelijk
maakt voor de milieubewuste koper.

De gemeenschappelijke voorzieningen in dit wooncomplex omvatten 3 zwembaden,
een volledig uitgeruste fitnessruimte en een speelkamer voor de kinderen, waardoor
het ideaal is voor alle leden van het gezin. In aanbouw - voltooiing Q4 2021.

Let op: de aankoop van 2 parkeerplaatsen is verplicht bij deze accommodatie.

lucasfox.co.nl/go/ibz15125

Zwembad, Terras, Gym, Lift, Parkeerplaats,
Verwarming, Nieuwbouw, 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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