REF. IBZ32230

636.000 € Appartement - Te koop

Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement te koop in San Antonio, Ibiza
Spanje » Ibiza » San Antonio » 07820
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216m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

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
San Antonio, Ibiza beschikt over prijzen vanaf 565,200 €
De luxe herenhuizen zijn op de markt tegen een betaalbare prijs en bieden een
geweldige seizoens- of jaarlijkse huurwaarde - naar schatting € 18.000 per seizoen of
€ 24.000 per jaar.
Alle units hebben een luxe afwerking, dakterras, eigen ondergrondse parkeergarage
die directe toegang biedt tot de woning. Daarnaast beschikt het complex over een
heerlijk gemeenschappelijk zwembad en is het gelegen in een rustige omgeving.
Het project is gelegen nabij alle high-end beachclubs aan de westkust, zoals Cotton
Beach bij Cala Tarida, Maya Beach Club, Cala Molí, Cala Vadella en Calla Bassa Beach
Club.

lucasfox.co.nl/go/ibz32230
Tuin, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Parkeerplaats,
Airconditioning, Berging,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Inbouwkasten, Nieuwbouw,
Volledig uitgeruste keuken

Er zijn momenteel nog 24 units over, maar deze verkopen snel dankzij de betaalbare
prijzen voor luxe eigendommen. De woningen zijn over 18 maanden 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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