
VENDIDO

REF. IBZ30765

390.468 € Apartmento - Vendido
Apartmento Nova construção Quartos with 35m² terraço à venda em San Juan,
Ibiza
Spain »  Ibiza »  San Juan »  07810

2
Quartos  

2
wc  

92m²
Plano  

35m²
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

Apartmentos à venda in San Juan, Ibiza

Portinatx Beach é um novo empreendimento localizado no norte de Ibiza, em San
Joan de Labritja. O empreendimento está localizado em um enclave natural tranquilo,
mas perto de todos os tipos de serviços e conexões com outras partes da ilha.
Especificamente, está localizada entre duas praias tranquilas de areia cristalina e
praias de areia branca, onde pode desfrutar de belos pores do sol.

O empreendimento oferece apartamentos, duplexes, coberturas e rés-do-chão com
um jardim de 2 a 3 quartos, todos com arrecadações, estacionamento e terraços. Da
mesma forma, o condomínio oferece excelentes áreas comuns, como os jardins
paisagísticos ou a piscina.

Os pavimentos beneficiam de um design moderno e inovador com as melhores
qualidades, sem abrir mão da elegância, harmonia e funcionalidade. Todos eles
desfrutam de amplos espaços abertos onde predomina o máximo aproveitamento da
luz natural ao longo do dia. Para o seu design, optou-se por um conceito moderno
com tons claros.

Entre as suas qualidades, podemos destacar a carpintaria de alumínio com vidros
duplos tipo Climalit com ruptura térmica, os pisos em porcelanato, o sistema de ar
condicionado central através de dutos de bomba de calor e o sistema de
videovigilância por vídeo porteiro, Além disso, as casas de banho Vêm com o melhor
equipamentos como os sanitários da marca Roca e as cozinhas estão totalmente
equipadas com eletrodomésticos de marcas como Balay ou Bosch.

Contate-nos para mais informações sobre este novo empreendimento exclusivo.

Destaques

Apartamentos de 2-3 quartos
Terraços
Áreas da comunidade
Estacionamento e arrecadação
Localização privilegiada
Qualidades excelentes

lucasfox.pt/go/ibz30765

Vistas à montanha, Vistas ao mar , Jardim,
Piscina, Terraço, Private garage,
Luz natural, Ar condicionado,
Armários empotrados , Cozinha equipada,
Despensa, Janelas de vidro duplo , Varanda,
Vistas
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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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