REF. IBZ21416

€699,000 Appartement - Te koop

Nieuwbouw 3 Slaapkamer Appartement met 69m² terras te koop in Ibiza Town,
Ibiza
Spanje » Ibiza » Ibiza Town »

3
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Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Terras

Contact ons over deze woning
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Ibiza Town, Ibiza beschikt over prijzen vanaf €675,000
Het strand van Talamanca biedt een selectie ultramoderne appartementen aan de
kust.
Er zijn verschillende woningen met 2 en 3 slaapkamers beschikbaar, die elk een
elegant interieur combineren met open woonruimtes en een fantastische natuurlijke
lichtinval. De appartementen op de tweede verdieping bieden gedeeltelijk uitzicht op
zee, terwijl penthouses profiteren van het uitzicht op de zee en de bergen.
Zowel de begane grond als de penthouses hebben een uitstekende buitenruimte, de
appartementen op de begane grond hebben een eigen tropische tuin en de
penthouses beschikken over indrukwekkende dakterrassen met een zwembad van
waaruit u van het prachtige uitzicht kunt genieten.

lucasfox.co.nl/go/ibz21416
Terras, Zwembad, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Chill out area, Dubbel glas,
Exterior, Nieuwbouw, Uitzicht, Verwarming

Elk appartement beschikt over een volledig ingerichte keuken en ingebouwde
opslagruimte, dubbele beglazing en warme en koude airconditioning zorgen het hele
jaar door voor comfort.
Parkeerplaatsen en opslagruimten zijn te koop in hetzelfde gebouw.
Een fantastische investeringsmogelijkheid op Ibiza.
highlights
Ultra modern ontwerp en elegant interieur
Slechts een paar meter van het strand van Talamanca
Privétuinen en dakterrassen
Accommodatie op de bovenste verdieping met uitzicht op zee
Parkeren en opslag beschikbaar in het gebouw
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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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