REF. IBZ28339

€990,000 Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum med 50m² terrass till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien » Ibiza » Santa Eulalia » 07819
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 971 590 630

ibiza@lucasfox.com

lucasfox.se

Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanien
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ÖVERBLICK

Duplex med fantastisk utsikt till salu i Can Furnet
En duplex med fantastisk utsikt till salu. Fastigheten ligger i den säkra utvecklingen av
Can Furnet och renoverades 2020.
Varje våning i fastigheten har den underbara utsikten över Dalt Vila, havet och
Formentera.
Fastigheten är 140m2 och har en 50m2 terrass.

lucasfox.se/go/ibz28339

På bottenvåningen finns det öppna köket, vardagsrummet och sovrummet med eget
badrum, på första våningen hittar du 2 sovrum och ett badrum.
Det finns ett förråd på första våningen och ytterligare ett i källaren. Fastigheten har
en täckt parkeringsplats framför den.

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Garagem privada, Parkering, Chill out plats,
Dubbla fönster, Förråd, Luftkonditionering,
Renoverad, Utrustat kök, Utsikt

Terrassen har en fin pool och ett relaxområde.
På grund av orienteringen kommer du att ha sol och naturligt ljus hela dagen och du
kan förvänta dig underbara solnedgångar.
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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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