
RESERVERAD

REF. IBZ34263

790 000 € Lägenhet - Till salu - Reserverad
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 25m² terrass till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07800

3
Sovrum  

3
Badrum  

153m²
Planlösning  

25m²
Terrass

+34 971 590 630 ibiza@lucasfox.com lucasfox.se Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Santa
Eulalia, Ibiza med ett start pris på 850,000 €

På några minuters promenad från stranden Cala Llenya hittar vi denna fantastiska
tomt där det snart kommer att finnas en byggnad med 6 vackra lägenheter.

En topputvecklare med mycket erfarenhet i området har designat denna moderna
byggnad som har en attraktiv modern design som innehåller ytskikt av högsta kvalitet
för att skapa 6 unika, lyxiga lägenheter.

Lägenheterna kommer att dra nytta av mycket solljus, balkonger och de flesta med
vacker havsutsikt. Ägarna kan välja att spendera sin tid vid en av de två poolerna,
antingen i trädgården - omgiven av blommor och växter, eller på taket för att dra
maximal nytta av solljuset och havsutsikten.

Bra specifikationer tillhandahålls för bästa komfort och tillfredsställelse för varje
ägare.

Området är lugnt och autentiskt, avskilt från de typiska turistplatserna på ön, men
med internationella invånare också: den perfekta platsen att njuta av Ibiza.

lucasfox.se/go/ibz34263

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Padel-bana, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Gemensam terrass,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong

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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