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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Santa Eulalia, Ibiza beschikt over prijzen vanaf €325,000
Dit project, met een toeristenvergunning, ligt op slechts een paar minuten lopen van
het strand van Cala Longa, en biedt een unieke gelegenheid om te investeren in een
vakantieappartement, dat de eigenaar de mogelijkheid biedt om er persoonlijk van te
genieten of het te verhuren. rendement op hun investering.
Het gebouw bestaat uit 28 appartementen met 1 slaapkamer, een woonkamer, een
keuken en een badkamer met uitzicht op het landschap van Ibiza.
De appartementen zijn afgewerkt, met hoogwaardige materialen, ingericht, met
ingerichte keuken, klaar voor gebruik. Afgezien van de slaapkamer, kan de
woonkamer worden gebruikt voor gasten of kinderen, omdat deze is uitgerust met
een slaapbank.

lucasfox.co.nl/go/ibz18665
Uitzicht op de bergen, Terras, Zwembad,
Jacuzzi, Spa, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Balkon, Berging,
Beveiliging, Inbouwkasten, Nieuwbouw,
Volledig uitgeruste keuken

Omdat Ibiza vele dagen zon per jaar biedt, zijn deze appartementen ontworpen om
vanaf het terras van elke accommodatie van de zon te genieten. Afhankelijk van waar
elk appartement zich bevindt, biedt het de mogelijkheid van een tuin, een dakterras
of een balkon. De buitenkant is toegankelijk via de woonkamer of slaapkamer.
Olive biedt een complete resource management-service voor verhuur, dus de
eigenaar is zorgeloos als bij het inchecken en uitchecken en het wordt direct ter
plaatse beheerd.
De gemeenschappelijke voorzieningen in dit complex omvatten een lounge met een
zwembad, een spa, een sauna, een stoombad om te ontspannen en een volledig
uitgeruste fitnessruimte. Verder heeft elk appartement een eigen parkeerplaats en
een berging. Elektrische oplaadpunten voor auto's en scooters zijn ook beschikbaar.
Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.
highlights
Op loopafstand van het strand van Cala Llonga
Appartementen gepresenteerd in gebruiksklare staat
Uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen
Eigen buitenruimte in alle eenheden
Parkeren en opslag
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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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