
VENDIDO

REF. IBZ23019

1.325.000 € Apartmento - Vendido
apartmento Nova construção Quartos with 46m² terraço à venda em Santa Eulalia,
Ibiza
Spain »  Ibiza »  Santa Eulalia »  .

4
Quartos  

4
wc  

161m²
Plano  

46m²
Terraço

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.pt Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Magnífica casa de estilo Ibizan, com um grande terraço e
piscina privativa em Santa Eulalia, perto da praia e San
Carlos.

Em breve, Ibiza se tornará a casa do Jade, um magnífico empreendimento de
apartamentos de luxo. Este complexo residencial abrigará um total de doze casas
exclusivas, muito perto das praias de Cala Llenya e Cala Nova e perto da cidade de
San Carlos.

Seu promotor já é conhecido na ilha por seus magníficos edifícios, que se destacam
por seu estilo de Ibiza, suas qualidades de ponta e materiais e acessórios de alto
nível. Da mesma forma, esta promoção combina elegância com sofisticação e é
apresentada como uma opção perfeita como uma segunda residência ou como
residência principal.

Esta casa, localizada no térreo, é composta por 4 quartos maravilhosos e 4 banheiros.
A área do dia oferece uma espaçosa sala de estar com cozinha aberta, equipada com
aparelhos de alta qualidade e uma área de serviço prática. Este quarto luminoso tem
uma saída para o exterior, um espaço composto por um terraço ideal para banhos de
sol, uma piscina privada para se refrescar nos meses quentes e um agradável jardim.

Todas as casas têm piso aquecido, estacionamento subterrâneo e muita luz natural.
Da mesma forma, a promoção de novas construções possui uma grande piscina
comunitária na área comum.

Como o prédio fica a poucos metros do mar, você pode chegar à praia por um
caminho em um minuto. San Carlos fica a menos de cinco minutos, você pode chegar
a Santa Eulalia em cerca de dez minutos e a cidade de Ibiza em meia hora.

As casas já estão à venda, não arrisque perder esta oportunidade única!

lucasfox.pt/go/ibz23019

Terraço, Piscina, Terraço comunitário,
Obra nova
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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