
REF. IBZ33510

830.000 € Penthouse - Te koop
Nieuwbouw 2 Slaapkamer penthouse te koop in Santa Eulalia, Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

152m²
Plattegrond

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.co.nl Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Penthouses te koop in Santa
Eulalia, Ibiza beschikt over prijzen vanaf 570,000 €

Met trots presenteren wij deze exclusieve nieuwbouwproject van het wooncomplex
"Passeig de la Pau" - Santa Eulalia del Río, gelegen in een stad die bekend staat als
een van de meest rustige en gezinsvriendelijke gebieden van Ibiza.

Dit luxueuze gebouw is ontworpen volgens de traditionele esthetiek van Ibiza,
gebruikmakend van solide materialen zoals lokale steen, hout en witte kalkmortel. De
gemeenschappelijke ruimtes zullen het hart en de levensbron van het complex zijn,
daarom heeft de ontwikkelaar speciale aandacht besteed aan de details van het
zwembad, de chill-outruimte, de uitgeruste fitnessruimte en de autochtone tuin.

Met uitstekende vervoersverbindingen naar de rest van het eiland en omgeven door
witte zandstranden met turquoise water, biedt deze gastvrije stad een uitstekende
levenskwaliteit, zowel in de zomer als in de winter.

De stad staat open voor en is volledig toegewijd aan de zee, met een boulevard van
meer dan een kilometer lang, een jachthaven en het beste stadsstrand van het
eiland.

Geschatte voltooiing: Q3 2024

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/ibz33510

Zeezicht, Zwembad, Terras, Prive garage,
Gym, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Rolstoeltoegankelijk, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
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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