
VERKOCHT

REF. IBZ3401

980.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Appartement met 103m² terras te koop in South
Mallorca
Spanje »  Mallorca »  South Mallorca »  07638

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

297m²
Plattegrond  

103m²
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

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
South Mallorca, Mallorca

Vier huizen met uitzicht op zee in Colonia de Sant Jordi in het zuiden van Mallorca,
een van de meest exclusieve en rustige woonwijken van het eiland, omringd door
ongerepte stranden en zoutvlaktes.

Een milieuvriendelijke ontwikkeling, met respect voor natuurlijke omgevingen, de 5
Elements Homes zijn de perfecte plek voor diegenen die op zoek zijn naar stijl en een
uitzonderlijke locatie.

Het gebouw combineert en benadrukt de omgeving, respecteert de lokale vegetatie
en integreert het gebouw door het gebruik van veranda's, patio's en terrassen.
Uitzicht op de zee en de geometrie die kenmerkend is voor het project kan volledig
worden gewaardeerd vanaf de terrassen.

Met een goed doordachte lay-out integreert het interieurontwerp in de architectuur
en rondt het de samenhang en harmonie van het project af.

lucasfox.co.nl/go/ibz3401

Zeezicht, Zwembad, Terras, Prive garage,
Lift, Parkeerplaats,
Gemeenschappelijk terras, Zonnepanelen,
Uitzicht, Nieuwbouw, Domotica systeem,
Berging, Barbecue, 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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