
REF. IBZ18651

375 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 1 Sovrum med 15m² terrass till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

1
Sovrum  

1
Badrum  

59m²
Planlösning  

15m²
Terrass

+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

Första våningen 1-rumslägenhet med en terrass till salu i
denna helt nya utveckling intill Cala Llonga Beach. En bra
möjlighet att investera i Ibiza.

Detta projekt, med en turistlicens, ligger bara några minuters promenad från Cala
Longa Beach, vilket erbjuder en unik möjlighet att investera i en semesterlägenhet,
vilket ger ägaren möjlighet att njuta av det personligen eller att hyra ut det, få
utmärkt returnerar på sin investering.

Denna lägenhet ligger på första våningen i byggnaden och erbjuder ett vardagsrum,
kök och badrum med utsikt över Ibiza landsbygd.

Lägenheten är färdig med högkvalitativa material och presenteras möblerade, med
ett utrustat kök, färdigt att använda. Bortsett från sovrummet, kan vardagsrummet
användas för gäster, eller barn, eftersom det är utrustat med en bäddsoffa.

Eftersom Ibiza erbjuder många solsken per år, har denna lägenhet utformats för att
njuta av solen från sin egen privata terrass.

Olive erbjuder komplett resurshantering för uthyrning, så ägaren är vårdfri som
incheckningen och kassan och det hanteras direkt på plats.

De gemensamma bekvämligheterna i detta komplex inkluderar en lounge med en
pool, ett spa, bastu, ångbastu för avkoppling och ett fullt utrustat gym. Dessutom har
varje lägenhet sin egen privata parkeringsplats och ett förråd. Elektriska laddpunkter
för bilar och skotrar är också tillgängliga.

Vänligen kontakta oss för mer information om denna fastighet till salu i Ibiza.

lucasfox.se/go/ibz18651

Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Spa, Jacuzzi, Gym, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Säkerhet, Nybyggd,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, 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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