
REF. IBZ33510

830 000 € Takvåning - Till salu
Nybyggd takvåning med 2 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07849

2
Sovrum  

2
Badrum  

152m²
Planlösning

+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
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Takvåningar till salu i Santa
Eulalia, Ibiza med ett start pris på 570,000 €

Vi presenterar stolt denna exklusiva nya utveckling av bostadskomplexet "Passeig de
la Pau" - Santa Eulalia del Río, beläget i en stad känd som en av de mest fridfulla och
familjevänliga områdena på Ibiza.

Denna lyxiga byggnad är designad enligt traditionell Ibizas estetik och använder sig
av solida material som lokal sten, trä och vit kalkbruk. De gemensamma utrymmena
kommer att vara hjärtat och livskällan för komplexet, av denna anledning ägnade
byggherren särskild uppmärksamhet åt detaljerna i poolen, avkopplingsområdet, det
utrustade gymmet och den autoktona trädgården.

Med utmärkta transportförbindelser till resten av ön och omgiven av vita
sandstränder med turkost vatten, erbjuder denna välkomnande stad en utmärkt
livskvalitet både sommar och vinter.

Staden är öppen för och helt ägnad åt havet, med en strandpromenad på mer än en
kilometer lång, en småbåtshamn och den bästa urbana stranden på ön.

Beräknat färdigställande: Q3 2024

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/ibz33510

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Gemensam terrass, Utsikt,
Utrustat kök, Rullstolar, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
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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