
RESERVERAD

REF. IBZ35266

420 000 € Lägenhet - Till salu - Reserverad
Nybyggd lägenhet med 1 Sovrum till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07840

1
Sovrum  

1
Badrum  

42m²
Planlösning  

2m²
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 390,000 €

Turistlägenheter belägna i centrala Santa Eulalia, bara två minuter från Santa Eulalia-
stranden och marinan och dess restauranger.

Dessa lägenheter kommer att ingå i ett boutiquehotell, som har en takpool, spa, gym,
cafeteria och restaurang, vilket erbjuder en utmärkt investeringsmöjlighet och
möjlighet att njuta av ön samtidigt. Lägenheterna är rymliga och öppna mot utsidan,
vilket gör att du kan njuta av en bekväm vistelse med absolut integritet.

Byggnaden består av 30 lägenheter med 1-rumslägenheter, med vardagsrum, kök och
badrum.

Lägenheterna stoltserar med material av hög kvalitet, möblerade, med utrustat kök,
redo att användas. Bortsett från sovrummet med dubbelsäng kan vardagsrummet
användas för gäster eller barn, eftersom det är utrustat med en bäddsoffa.

Förvaltningstjänsten för uthyrning, sköts av ett företag som har mer än 20 års
erfarenhet av hotellförvaltning, så ägaren kan få en hög avkastning på investeringen.

lucasfox.se/go/ibz35266

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool,
Swimming pool, Spa, Portvakt, Gym, Hiss,
Naturligt ljus, Gemensam terrass,
Utrustat kök, Uppvärmning, Turistlicens,
Tjänsteentré, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering
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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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