
VENDIDO

REF. TALAMANCA-BEACH

New development - Vendido
TALAMANCA BEACH Apartmentos, Ibiza Town, Ibiza
Nova construção de Apartmentos à venda in Ibiza Town, Ibiza

Q4 2021
Finalização

+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 Ibiza Town, Ibiza

A Praia de Talamanca oferece uma seleção de apartamentos ultramodernos à beira-
mar.

Está disponível uma grande variedade de casas com 2 ou 3 quartos, todas elas com
um design interior elegante, espaços abertos e uma luminosidade fantástica. Os
pisos do segundo andar têm vista parcial para o mar, enquanto as coberturas têm
vista frontal para o mar e as montanhas.

Ambas as unidades no térreo e os sótãos têm excelente espaço ao ar livre: os térreo
têm jardins tropicais privados e as coberturas têm impressionantes terraços na
cobertura, com piscina e vistas espetaculares.

Todos os pisos têm uma cozinha totalmente equipada com espaço de
armazenamento integrado, janelas com vidros duplos e ar condicionado quente / frio
para garantir seu conforto durante todo o ano.

No mesmo prédio, você pode comprar vagas de estacionamento e arrecadações.

Uma ótima oportunidade de investimento em Ibiza.

Destaques

Design ultramoderno e interiores elegantes
A poucos metros da praia de Talamanca
Jardins e telhados privados
Coberturas com vista para o mar
Estacionamento e armazenamento disponíveis no edifício

lucasfox.pt/go/talamanca-beach
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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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