
REF. IBZ34627

625 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 80m² terrass till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  7829

3
Sovrum  

2
Badrum  

110m²
Planlösning  

80m²
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
mailto:ibiza@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Utmärkt lägenhet vid havet med pool och oslagbara
solnedgångar till salu i Port des Torrent.

Vi presenterar denna moderna och eleganta 3-rumslägenhet, fullt utrustad, nära
staden San Antonio, men tillräckligt långt bort så att de roliga nätterna under
sommaren inte känns överväldigande.

Byggnaden ligger vid foten av stranden och har utomhusparkering och en stor pool
för att ha det trevligt med vänner och grannar i samhället.

När vi kommer in finner vi nattområdet med 3 sovrum med tillgång till balkonger och
terrasser. Därefter presenteras vardagsrummet med det öppna köket. Från
vardagsrummet finns utgång till en stor terrass med spektakulär utsikt över havet
och solnedgångarna som årets olika årstider erbjuder.

I området finns hotell, stormarknader, klädbutiker, barer, restauranger, buss- och
taxistationer och nöjesområden för vuxna och barn.

lucasfox.se/go/ibz34627

Strand, Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tjänsteentré, Service-hiss,
Rullstolar, Renoverad, Panoramautsikt,
Öppet kök, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Gated Community,
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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