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ÖVERBLICK

Nybyggd takvåning med 3 sovrum till salu i Ibiza stad.

Denna takvåning ligger i staden Ibiza, i en nybyggnation, med enkel tillgång till
flygplatsen, hamnen på Ibiza, affärer och alla faciliteter som staden erbjuder.

För dess konstruktion har material av högsta kvalitet använts och rymliga utrymmen
erbjuds, med mycket ljus och stora terrasser, för att njuta av det fina vädret och de
soliga dagarna som ön erbjuder.

Samhällsområdet där du kan koppla av och varva ner har två stora pooler, en
välskött trädgård och en barnpark.

Lägenheten ligger på fjärde våningen och har utsikt över Dalta Villa, poolen och
komplexets trädgård. Totalt har den en yta på 145 m² fördelat enligt följande. När vi
kommer in finner vi vardagsrummet med matsal med utgång till terrassen som omger
lägenheten. Härifrån går en spiraltrappa som ger tillgång till takterrassen, där du kan
njuta av vacker utsikt över Dalt Vila. På vänster sida hittar vi köket som är fullt
utrustat med alla nödvändiga apparater och med tillgång till terrassen.

I nattområdet finns två sovrum som delar badrum, plus det stora sovrummet med
eget badrum.

I priset ingår två parkeringsplatser och ett förråd.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/ibz37583

Utsikt över bergen, Swimming pool,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Nybyggd, Luftkonditionering, Lekplats,
Larm, Dubbla fönster, 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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