
VERKOCHT

REF. IBZ30765

390.468 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement met 35m² terras te koop in San Juan, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  San Juan »  07810
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2
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Terras
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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
San Juan, Ibiza

Portinatx Beach is een nieuwbouwproject in het noorden van Ibiza, in San Joan de
Labritja. De ontwikkeling is gelegen op een rustige, natuurlijke plek, maar dicht bij
allerlei voorzieningen en verbindingen met andere delen van het eiland. Concreet is
het gelegen tussen twee rustige zandstranden met kristalhelder water en wit zand,
waar u kunt genieten van prachtige zonsondergangen.

De ontwikkeling biedt appartementen met 2-3 slaapkamers, duplexen, penthouses en
woningen op de begane grond met een tuin, allemaal met bergingen,
parkeerplaatsen en terrassen. Evenzo biedt de gemeenschap uitstekende
gemeenschappelijke ruimtes, zoals het aangelegde terrein of het zwembad.

De appartementen profiteren van een modern en innovatief ontwerp met de beste
kwaliteit afwerking, zonder in te boeten aan elegantie, harmonie en functionaliteit.
Allemaal genieten ze van grote open ruimtes waar gedurende de dag maximaal
gebruik wordt gemaakt van natuurlijk licht. Voor het ontwerp is gekozen voor een
modern concept met lichte tinten.

Onder de specificaties kunnen we het aluminium schrijnwerk met dubbele beglazing
van het type Climalit met thermische onderbreking benadrukken, de porseleinen
vloeren, het centrale airconditioningsysteem via warmtepompkanalen en het video-
intercombewakingssysteem. Bovendien zijn de badkamers Ze komen met de beste
apparatuur zoals de toiletten van het merk Roca en de keukens zijn volledig uitgerust
met apparaten van merken zoals Balay of Bosch.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze exclusieve nieuwbouw.

Hoogtepunten

2-3 slaapkamer appartementen
Terrassen
gemeenschappelijke ruimtes
Parkeren en opslag
Bevoorrechte locatie
Uitstekende kwaliteit afwerking

lucasfox.co.nl/go/ibz30765

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Inbouwkasten, Dubbel glas, Berging,
Balkon, 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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