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795.000 € Appartement - Te koop
Nieuwbouw 1 Slaapkamer appartement met 32m² terras te koop in Santa Eulalia,
Ibiza
Spanje »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Santa Eulalia, Ibiza beschikt over prijzen vanaf 662,900 €

Een geweldige, unieke kans om te investeren in een luxe vakantieappartement,
gelegen aan de kust, met adembenemend uitzicht op zee, waardoor de eigenaar er
persoonlijk van kan genieten of het kan verhuren, met een uitstekend rendement op
zijn investering.

Gelegen aan de oevers van het strand van Cala Llonga, op dit moment de populairste
investeringsbestemming van Ibiza. LUNA Casa Hotel & Spa is een luxueus
boetiekhotel met 25 prachtig ingerichte panden met één en twee slaapkamers,
samen met alles wat men zou verwachten in een echte 5-sterrenbestemming, een
gastronomisch restaurant, decadente cocktailbar, café en sapbar , twee prachtige
infinity pools voor gasten met waanzinnig uitzicht, een sfeervolle spa en een eigen
luxe jacht.

Vastgoedeigenaren in LUNA Casa Hotel & Spa profiteren niet alleen het hele jaar
door van uitzonderlijke huurinkomsten, dankzij de zeer zeldzame
toeristenvergunning, maar profiteren ook van alle inkomsten uit alle hoteldiensten,
inclusief alle eten en drinken, spa, conciërgediensten, enz.

De eigendommen zijn zorgvuldig ontworpen, prachtig gestileerd en zijn een echt
thuis waar gasten van het beste van alles kunnen genieten. Een volledig uitgeruste,
hoogwaardige keuken om te koken, een royale woon- en eetruimte voor ontspannen
lunches en diners met bezoekende vrienden, of om het simpel te houden door het
eten en drinken-team te bellen wanneer alleen roomservice voldoende is.

Van de 25 accommodaties hebben er 19 een slaapkamer en 6 twee slaapkamers en
zijn ideaal voor gezinnen. Alle woonruimtes hebben een slaapbank, zodat er extra
kinderen kunnen slapen.

LUNA zal begin 2024 worden opgeleverd en klaar zijn voor opening.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze prachtige kans.

lucasfox.co.nl/go/ibz37818

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Spa, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Verhuur licentie, Uitzicht, Nieuwbouw,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, 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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