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ÖVERBLICK

Nyrenoverad lyxlägenhet med havsutsikt i Marina
Botafoch

En helt ny lyxlägenhet som ligger i hjärtat av Marina Botafoch, bara några minuters
promenad från Talamanca Beach, finns nu på marknaden. Kvalitetsytorna är
uppenbara i denna lägenhet med 3 sovrum med öppen planlösning som syftar till att
maximera den fantastiska havsutsikten mot Talamanca.

Hela utsikten över soluppgången är synlig under större delen av året och
morgonsolljus belyser hela lägenheten vackert. Dessutom erbjuder den stora
terrassen mycket utrymme för att ytterligare njuta av panoramautsikten.

Det skräddarsydda italienska köket och skräddarsydda möbler framhäver en modern,
elegant och kvalitetsanpassning över alla delar av lägenheten som sällan ses. Det
stora sovrummet är ett badrum med nyligen inbyggda garderober, medan de två
extra dubbelrummen vetter mot ett extra badrum som är helt nytt. Lägenheten är
fullt möblerad och nyckelfärdig redo för omedelbar vistelse.

Lägenheten ligger i byggnaden Ibiza Nueva som erbjuder många bekvämligheter i
byggnaden inklusive stormarknader, restauranger och skönhetsterapeuter.
Byggnaden erbjuder också ett fantastiskt gemensamt poolområde och trädgårdar.
Slutligen skyddas byggnaden av 24-timmars säkerhetsövervakning.

lucasfox.se/go/ibz29384

Havsutsikt, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster,
Chill out plats, 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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