
SÅLD

REF. IBZ16872

400 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07800

2
Sovrum  

2
Badrum  

87m²
Planlösning

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.se Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Attraktiv lägenhet i Playa d&#39;en Bossa, Ibiza, till salu
till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Denna 2-rumslägenhet erbjuder utmärkt valuta för pengarna i Playa d'en Bossa, ett
pulserande område på ön med vackra stränder, som också är hem för Ibiza bästa
nattklubbar och exklusiva barer. Byggnaden i vilken lägenheten ligger har säkerhets-
och kvalitetsfaciliteter för en bekväm livsstil.

Vi välkomnas i lägenheten av vardagsrummet med fullt utrustat kök till vänster och
extra utrymme som används som förråd och tvättstuga bakom. Det finns också en
vacker liten balkong med utsikt över havet och bergen. En hall leder från ingången till
2 sovrum och 2 badrum.

Kontakta oss för mer information eller för att besöka denna lägenhet till salu i Ibiza
till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

lucasfox.se/go/ibz16872

Trädgård, Swimming pool, Portvakt,
Garagem privada, Hiss, Marmorgolv,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré,
Luftkonditionering, Förråd, Dubbla fönster,
Balkong
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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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