
SÅLD

REF. IBZ33757

560 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 13m² terrass till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07819
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Ibiza
Stad, Ibiza med ett start pris på 560,000 €

Unik möjlighet att förvärva en nybyggd lägenhet nära Ibiza stad, i ett lugnt område, 10
minuter från den vackra bukten Talamanca.

Samhället är litet och lätt att underhålla, och kombinerar fördelarna med att bo i ett
samhälle utan att kompromissa med lugn och avskildhet.

Denna nya utveckling erbjuder 10 lägenheter, inklusive 4 lägenheter på
bottenvåningen, 4 lägenheter på första våningen och 2 takvåningar. De 100 m² stora
lägenheterna på bottenvåningen har 3 sovrum, 2 badrum, ett vardagsrum/matsal
med ett kök i öppen planlösning och en 13 m² stor terrass. Till detta kommer en
trädgård på mer än 120 m² med en privat pool.

Bostäderna på första våningen har samma planlösning som de nedre, men utan
trädgård.

Takvåningarna är mycket större, med totalt 154 m². De erbjuder 3 sovrum med privata
badrum, toalett, tvättstuga och vardagsrum/matsal med kök i öppen planlösning.
Dessutom har den en enorm 63 m² stor terrass för att kunna tillbringa sommardagar
utomhus och ett 158 m² privat solarium med en infinitypool. Av alla dessa skäl är det
ett perfekt ställe att varva ner och njuta av Ibizas livsstil.

Alla bostäder har högkvalitativa ytbehandlingar, med material från Porcelanosa-
gruppen och med en mycket snygg design.

Licensen är redan beviljad och lägenheterna kommer att levereras under andra
kvartalet 2024.

Tveka inte att kontakta oss för eventuella frågor som kan dyka upp.

lucasfox.se/go/ibz33757

Swimming pool, Trädgård, Parkering,
Balkong, Exteriör, Luftkonditionering,
Nybyggd, Utrustat kök
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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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