
SÅLD

REF. IBZ30770

430 014 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum med 68m² terrass till salu i San Juan, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San Juan »  07810

2
Sovrum  

2
Badrum  

92m²
Planlösning  

68m²
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
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i San Juan,
Ibiza

Portinatx Beach är en ny utveckling belägen på norra Ibiza, i San Joan de Labritja.
Utvecklingen ligger på en lugn, naturlig plats, men nära alla typer av tjänster och
förbindelser med andra delar av ön. Det är specifikt beläget mellan två lugna
sandstränder med kristallklart vatten och vit sand, där du kan njuta av vackra
solnedgångar.

Utvecklingen erbjuder lägenheter med 2-3 sovrum, duplex, takvåningar och
bottenvåningar med trädgård, alla med förråd, parkering och terrasser. På samma
sätt erbjuder samhället utmärkta gemensamma utrymmen, till exempel den anlagda
marken eller poolen.

Lägenheterna drar nytta av en modern och innovativ design med bästa kvalitet, utan
att ge avkall på elegans, harmoni och funktionalitet. Alla har stora öppna ytor där
maximal användning av naturligt ljus råder hela dagen. För sin design har ett
modernt koncept med ljusa toner valts.

Bland dess specifikationer kan vi lyfta fram aluminiumsnickeriet med
dubbelglasfönster av Climalit-typ med termisk raster, porslinsgolven, det centrala
luftkonditioneringssystemet genom värmepumpskanaler och videointercom-
övervakningssystemet. Dessutom kommer badrummen. bästa utrustning som
toaletter från Roca -märket och köken är fullt utrustade med apparater från märken
som Balay eller Bosch.

Kontakta oss för mer information om denna exklusiva nya utveckling.

Höjdpunkter

2-3 sovrum
Terrasser
Gemenskapsområden
Parkering och förvaring
Privilegerat läge
Utmärkta kvalitetsfinisher

lucasfox.se/go/ibz30770

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Dubbla fönster, 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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