
VERKOCHT

REF. IBZ5699

525.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 130m² terras te koop in Santa Eulalia,
Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

130m²
Plattegrond  

130m²
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

Prachtig penthouse met 3 slaapkamers en een enorm
dakterras te koop in Santa Eulalia. Op loopafstand van de
zee.

Dit prachtige penthouse is gelegen in Santa Eulalia, in een rustig gebouw met slechts
24 appartementen. Dicht bij alle voorzieningen in de stad en ook het strand. De zee
ligt op slechts 5 minuten lopen.

Gebouwd in 2007, heeft dit moderne penthouse met gedeeltelijk uitzicht op zee een
bebouwde oppervlakte van 130 m² op een niveau plus nog eens 130 m² dakterras.

De woning heeft een grote woon- en eetkamer en een balkon, een ruime keuken met
bijkeuken, 2 ruime slaapkamers die een royale badkamer delen en de
hoofdslaapkamer met een eigen en-suite badkamer en veel bergruimte.

Vanaf het balkon heeft u toegang tot het enorme dakterras van 130m² met een
barbecue en een extra kamer met airconditioning die momenteel wordt gebruikt als
muziekstudio maar kan worden omgebouwd tot een andere slaapkamer. Deze woning
zou een heerlijk vakantiehuis zijn, hoewel het volledig is uitgerust om het hele jaar
door te wonen met centrale verwarming.

Een fantastische kans om een penthouse te verwerven met een enorm dakterras en
uitzicht op zee in Santa Eulalia, op loopafstand van de stad en het strand.

lucasfox.co.nl/go/ibz5699

Zeezicht, Terras, Lift,
Modernistisch gebouw, Verwarming,
Uitzicht, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Bijkeuken, Barbecue, 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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