REF. IBZ23019

1.325.000 € Appartement - Te koop

Nieuwbouw 4 Slaapkamer appartement met 46m² terras te koop in Santa Eulalia,
Ibiza
Spanje » Ibiza » Santa Eulalia » .
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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
Santa Eulalia, Ibiza beschikt over prijzen vanaf 1,325,000 €
Binnenkort wordt Ibiza de thuisbasis van Jade, een prachtige nieuwbouwproject van
luxe appartementen. Dit wooncomplex zal in totaal twaalf exclusieve huizen
huisvesten, zeer dicht bij de stranden van Cala Llenya en Cala Nova, en in de buurt
van de stad San Carlos.
De ontwikkelaars staan al op het eiland bekend om hun prachtige gebouwen, die
opvallen door hun Ibiza-stijl, hoogwaardige materialen en accessoires van het
hoogste niveau. Evenzo combineert deze ontwikkeling elegantie met verfijning en
wordt het gepresenteerd als een perfecte optie als tweede woning of als primaire
woning.

lucasfox.co.nl/go/ibz23019
Terras, Zwembad,
Gemeenschappelijk terras, Nieuwbouw

Deze woning, gelegen op de begane grond, bestaat uit 4 prachtige slaapkamers en 4
badkamers. De dagruimte biedt een ruime woonkamer met een open keuken,
uitgerust met hoogwaardige apparatuur en een praktische wasruimte. Deze lichte
kamer heeft een toegang naar buiten, een ruimte met een ideaal terras om te
zonnebaden, een privézwembad om af te koelen in de warme maanden en een
aangename tuin.
Alle huizen hebben vloerverwarming, ondergrondse parkeergarage en veel natuurlijk
licht. Wat meer is, deze nieuwbouwproject heeft een grote gemeenschappelijke pool
in de gemeenschappelijke ruimte.
Omdat het gebouw slechts een paar meter van de zee ligt, kunt u het strand binnen
een minuut bereiken via een pad. San Carlos ligt op minder dan vijf minuten afstand,
u kunt Santa Eulalia in ongeveer tien minuten bereiken, en de stad Ibiza in een half
uur.
De huizen zijn al te koop, mis deze unieke kans niet.
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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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