
SÅLD

REF. IBZ34689

1 100 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 33m² terrass till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07800

3
Sovrum  

2
Badrum  

125m²
Planlösning  

33m²
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

Unik lägenhet till salu i det mest eftertraktade området
på Ibiza, några meter från Lio, Pachá och det bästa från
Ibizas nattliv.

White Angel Collection är känt för sina högkvalitativa byggnader, exklusiva
varumärken, conciergeservice, toppmoderna säkerhetssystem i gemensamma
utrymmen och ett samhälle som verkar dela samma värderingar av lyx och komfort. I
de gemensamma utrymmena hittar vi en vacker pool, flera jacuzzis, en barnpool och
ett fullt utrustat gym.

Denna exceptionella lägenhet ligger på tredje våningen och har utsikt över Dalt Villa
och staden Ibiza. När du går in leder entrén in i det stora vardagsrummet med ett kök
i öppen planlösning med förstklassiga Miele-apparater och flera skjutdörrar som
vetter mot en enorm 33 m² L-formad täckt terrass. Nattområdet har 3 dubbelrum, ett
av dem med eget badrum och ett annat badrum för resten av hemmet. Alla sovrum
vetter mot berget, med vacker utsikt som garanterar lugn på natten.

Från terrassen når du duschen, perfekt för att svalka dig. Det finns gott om
lagringsutrymme, toppmodern hemautomation, ljud- och säkerhetssystem; det
perfekta komplementet till denna vackra lägenhet.

Lägenheten ligger på en av de mest eftertraktade platserna på Ibiza, med tilldelad
säker privat parkering, samt ett 8 m² stort förråd.

lucasfox.se/go/ibz34689

Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Portvakt, Gym, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
, Utrustat kök, Säkerhet,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system
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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.

REF. IBZ34689

1 100 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 33m² terrass till salu i Ibiza Stad, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Ibiza stad »  07800

3
Sovrum  

2
Badrum  

125m²
Planlösning  

33m²
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

	Unik lägenhet till salu i det mest eftertraktade området på Ibiza, några meter från Lio, Pachá och det bästa från Ibizas nattliv.

