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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i San
Antonio, Ibiza med ett start pris på 700,000 €
Solnedgång Ibiza är en spektakulär nybyggnad på strandpromenaden i Cala Gració,
en vacker sandstrand nära Sant Antoni.
Utvecklingen presenterar lyxiga hem med en elegant och modern design som
garanterar maximal komfort. Lägenheterna har 2-3 sovrum och privata terrasser, och
designen har stora fönster för att maximera naturligt ljus och erbjuder fantastiska
solnedgångar och oslagbar utsikt över Medelhavet.
Alla enheter har material och ytbehandlingar av bästa kvalitet, till exempel
avancerade sanitetsbeslag och kranar, luftkonditionering och uppvärmning.

lucasfox.se/go/ibz29459
Havsutsikt, Terrass, Swimming pool, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Nybyggd, Luftkonditionering

Dessutom står Sunset Ibiza ut för sina exceptionella gemenskapsfaciliteter, som
inkluderar en vacker trädgård med en pool. Det har också underjordisk parkering och
direkt tillgång till havet.
Ett oslagbart tillfälle att förvärva en lägenhet på strandpromenaden i en underbar
miljö i Ibiza. Förväntat leveransdatum för T3 av 2021.
slingor
Perfekt läge vid strandpromenaden
Lyxiga och eleganta lägenheter med egen terrass
Härliga gemenskapshagar med pool
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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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