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2 450 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 715m² Trädgård till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07800
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Hus/Villor till salu i Santa
Eulalia, Ibiza med ett start pris på 2,100,000 €

Dessa 5 moderna villor till salu ligger nära stranden i Cala Llenya och 3 km från byn
San Carlos.

Bostäderna har en attraktiv modern design som innehåller ytbehandlingar av högsta
kvalitet för att skapa ett unikt, lyxigt hem. Varje villa har en privat trädgård, en privat
pool och tillgång till en underbar gemensam trädgård på 2 500 kvm, en 233 kvm social
klubb (ägarna kan använda utrymmet som gym, spa, lekrum för barn, etc) med kök
och täckt terrass.

Badrum och duschar finns tillgängliga för ägarna nära padelbanan och den
gemensamma poolen, som är omgiven av ett strandområde med keramisk trottoar.
På samma plats har varje villa ett extra förvaringsutrymme på 20 kvm - det perfekta
stället att släppa alla strandsaker, förvara cyklar etc, innan du går hem.

Hela gemenskapsutrymmet drar nytta av ett belysningssystem med låg
kontaminering som är utformat för att säkerställa komforten för husägarna.

Medelhavsträdgården har designats för att vara lättskött samtidigt som den
autentiska Ibiza-naturen behålls, genom att använda lokala växter som anpassar sig
perfekt till klimatet med minimalt underhåll.

Att vara gångavstånd till stranden i Cala Llenya, den perfekta miljön för att njuta av
den vackra naturen utan den typiska festturismen och samtidigt omgiven av andra
nationaliteter som valde denna fridfulla del av ön.

lucasfox.se/go/ibz34253

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Tennisbana, Gym,
Garagem privada, Padel-bana,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Gemensam terrass, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Säkerhet, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
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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