
REF. IBZ10758

479 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 3 Sovrum med 55m² terrass till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840
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2
Badrum  

103m²
Planlösning  

55m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Renoverad 3-rumslägenhet till salu i Siesta, alldeles intill
stranden och med utmärkt havsutsikt.

Denna lägenhet ligger mycket nära stranden i Siesta. Fastigheten sticker ut för sin
fantastiska havsutsikt bara ett stenkast från stranden. I lugna omgivningar på
gångavstånd från Santa Eularia är platsen perfekt för dem som söker ett helårshem
på ön.

Lägenheten har totalrenoverats till hög standard och presenteras i utmärkt skick.
Lägenheten består av ett rymligt och ljust vardagsrum med matplats som vetter mot
den stora terrassen, perfekt för middagar utomhus. Det moderna köket är välutrustat
och det finns en frukostbar som är idealisk för informell mat.

Med totalt 3 sovrum och 2 badrum är detta ett perfekt hem för familjer eller par.

Utmärkta gemensamma faciliteter inkluderar en vacker inre trädgård, stor pool och
det finns även en restaurang i komplexet.

Ett fantastiskt alternativ för dig som söker en rymlig lägenhet i ett lugnt läge mycket
nära stranden.

lucasfox.se/go/ibz10758

Havsutsikt
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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