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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Santa
Eulalia, Ibiza med ett start pris på 744,500 €

En fantastisk, unik möjlighet att investera i en lyxig semesterlägenhet, belägen vid
kusten, med hisnande havsutsikt som ger ägaren chansen att njuta av den
personligen eller att hyra ut den, och få utmärkt avkastning på sin investering.

Beläget vid stranden av Cala Llonga-stranden, Ibizas hetaste investeringsdestination
just nu. LUNA Casa Hotel & Spa är ett lyxigt boutiquehotell med 25 vackert inredda
ett- och tvårumsfastigheter, tillsammans med allt man kan förvänta sig att hitta på en
verkligt 5-stjärnig destination, en restaurang med fina restauranger, dekadent
cocktailbar, café och juicebar , två underbara infinitypooler för gäster med fantastisk
utsikt, ett stämningsfullt spa och en egen lyxyacht.

Fastighetsägare i LUNA Casa Hotel & Spa kommer inte bara att dra nytta av
exceptionella hyresintäkter året runt, tack vare den mycket sällsynta turistlicensen,
utan kommer också att dra nytta av alla intäkter från alla hotelltjänster, inklusive all
mat och dryck, spa, conciergetjänster, etc.

Fastigheterna är noggrant designade, vackert inredda och är ett riktigt hem där
gästerna kan njuta av det bästa av allt. Ett fullt utrustat kök med hög standard för
matlagning, ett generöst vardagsrum och matplats för avslappnade luncher och
middagar med vänner på besök, eller för att hålla det enkelt genom att ringa mat-
och dryckesteamet när bara rumsservice duger.

Av de 25 fastigheterna har 19 ett sovrum och 6 har två sovrum och är perfekta för
familjer. Alla vardagsrum har en bäddsoffa, så att de kan sova ytterligare barn.

LUNA kommer att stå färdigt och klart för öppning i början av 2024.

Kontakta oss gärna för mer information om denna fantastiska möjlighet.

lucasfox.se/go/ibz37845

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Spa, Hiss,
Naturligt ljus, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Turistlicens, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör, 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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