REF. IBZ32190

675.000 € Appartement - Te koop

Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 14m² Tuin te koop in Ibiza Town, Ibiza
Spanje » Ibiza » Ibiza Town » .
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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 €
Binnen een paar minuten van Ibiza-stad, gelegen in het mooie stadje Jésus, vinden
we dit gloednieuwe, moderne luxe appartementencomplex.
Op de begane grond vinden we een appartement van 105 m² met een tuin en
privézwembad dat beschikbaar is voor € 725.000. Op de eerste verdieping hebben we
twee appartementen met terrassen beschikbaar voor € 649.500.
Met open weidezicht aan de achterzijde en uitzicht over Ibiza's meest luxueuze
ontwikkeling "Can Rimbau" aan de voorzijde, is rust en privacy gegarandeerd.
Materialen in de keuken, badkamer en andere ruimtes worden geleverd door de
kwaliteitswinkel Porcelanosa om ervoor te zorgen dat aan de hoogste eisen en
wensen van onze kopers wordt voldaan. Elk appartement heeft een eigen
parkeerplaats in de ondergrondse garage, die met de lift te bereiken is.

lucasfox.co.nl/go/ibz32190
Tuin, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Berging,
Chill out area, Dubbel glas, Inbouwkasten,
Nieuwbouw, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

Gelegen in het levendige centrum van Jésus, vinden we restaurants, bars, een
supermarkt en een sportschool op 3-4 minuten loopafstand. Talamanca Bay ligt op 510 minuten lopen en biedt restaurants die het hele jaar door geopend zijn, waar u
kunt lunchen of dineren terwijl u uitkijkt over een kristalheldere turquoise zee.
Over 22 maanden is het project klaar.
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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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