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ÖVERBLICK

Den ideala Ibiza livsstilen genom dessa utsökta nya lyx
våningar med underbara gemensamma trädgårdar och
pooler. Bara minuter från stranden, Ibiza Stad och Marina
Botafoch.

Sensationell ny bostadsutveckling belägen i Talamanca området, designad för att
erbjuda en oas av privatsfär och lyx med överraskande unika design detaljer.

Detta muromgärdade komplex består av femtiofyra 3 och 4-sovrums lägenheter som
är organiserade i små enheter på 4 eller 6 våningar i varje, varav de flesta njuter av
direkt havsutsikt.

Dessa vackra nutida hem erbjuder öppen planlösning på boende ytorna, design kök
och terrasser. Bottenplanets lägenheter kan skryta med egen privat trädgård och
pool medan paradvåningarna har en inre trappa som leder till deras egen takterrass
med pool och måltidsplats. De magnifika gemensamma faciliteterna inkluderar en
reception, bar område, en social klubb, 2 utomhus pooler och en inomhus pool,
samtliga omgivna av vackert omskötta medelhavsträdgårdar med designade områden
och pittoreska stigar.

Komplexet åtnjuter 24-timmars säkerhets bevakning. Lokal trafik och vardags
bekvämligheter är tillgängliga i närområdet. Dessutom ligger OD 5-stjärniga hotell 50
meter bort och det erbjuder dess service som ett extra privilegium ät de boende på
denna nya bostadsutveckling.

Komfort och lyx i detta lugna bostads komplex, bara minuter iväg från det livliga Ibiza
Town. Priser från €1,636,950.

lucasfox.se/go/ibz3762

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Spa, Jacuzzi,
Portvakt, Gym, Garagem privada, Hiss,
Parkering, Gemensam terrass, Utsikt,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Säkerhet,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Domotiskt system, Chill out plats
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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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