
RESERVERAD

REF. IBZ38845

1 195 000 € Lägenhet - Till salu - Reserverad
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 153m² terrass till salu i San José, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  San José »  07830

2
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2
Badrum  

92m²
Planlösning  

153m²
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 2-rumslägenhet med en 153 m² stor terrass med
utsikt över Es Vedra, Ibiza.

Lägenheten ligger framför Es Vedra och erbjuder en hisnande utsikt över havet och
solnedgången.

Fastigheten har 2 sovrum och 2 badrum. Det trivsamma ljusa vardagsrummet ligger i
anslutning till det halvöppna köket med matsalsbar, där du kan njuta av kaffe eller
frukost på höga pallar. Lägenheten har en ren, modern design och är i
inflyttningsskick.

Från det rymliga vardagsrummet har du direkt tillgång till den enorma terrassen på
153 m². Härifrån kan den spektakulära utsikten direkt till Es Vedra och solnedgången
avnjutas och kommer att avundas alla dina besökare. Dessutom är utrymmet perfekt
för att njuta av trevliga middagar med vänner och familj.

Den här fastigheten kan vara bra som en investering eller ett fritidshus, eftersom det
ligger på öns sydvästra kust, nära stränderna med Ibizas mest kristallklara vatten.

Kontakta oss gärna för mer information om denna underbara lägenhet till salu på
Ibiza.

lucasfox.se/go/ibz38845

Havsutsikt, Terrass, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök, Renoverad,
Luftkonditionering, Grillplats,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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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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	Utmärkt 2-rumslägenhet med en 153 m² stor terrass med utsikt över Es Vedra, Ibiza.

