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REF. IBZ23021

1 400 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd Lägenhet med 4 Sovrum med 115m² terrass till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  
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4
Badrum  

161m²
Planlösning  
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Terrass
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ÖVERBLICK

Sofistikerad nybyggd lägenhet med en stor terrass och
privat pool i Santa Eulalia, nära en av de vackraste
stränderna på ön.

Snart blir Ibiza hem för Jade, en magnifik nyutveckling av lyxlägenheter. Detta
bostadskomplex kommer att innehålla totalt tolv exklusiva hus, mycket nära
stränderna i Cala Llenya och Cala Nova, och nära staden San Carlos.

Utvecklarna är redan kända på ön för sina magnifika byggnader, som sticker ut för sin
Ibizan-stil, högkvalitativa material och tillbehör på högsta nivå. På samma sätt
kombinerar denna utveckling elegans med sofistikerad och presenteras som ett
perfekt alternativ som en andra bostad eller som en primär bostad.

Detta takvåning, som ligger på översta våningen, består av fyra underbara sovrum
och 4 badrum. Dagsområdet erbjuder ett rymligt vardagsrum med ett öppet kök,
utrustat med högkvalitativa apparater och en praktisk tvättstuga. Detta ljusa rum har
tillgång till utsidan, ett utrymme som består av en idealisk terrass för solbad och en
privat pool för att svalka sig under de varma månaderna.

Alla hus har golvvärme, underjordisk parkering och mycket naturligt ljus. Dessutom
har denna nya utveckling en stor gemensam pool i det gemensamma området.

Eftersom byggnaden ligger bara några meter från havet kan du nå stranden med en
stig på en minut. San Carlos ligger mindre än fem minuter bort, du kan nå Santa
Eulalia på cirka tio minuter, och staden Ibiza på en halvtimme.

Husen är redan till salu, riskerar inte att missa denna unika möjlighet.

lucasfox.se/go/ibz23021

Terrass, Swimming pool, Gemensam terrass,
Nybyggd
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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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	Sofistikerad nybyggd lägenhet med en stor terrass och privat pool i Santa Eulalia, nära en av de vackraste stränderna på ön.

