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Nybyggd lägenhet med 4 Sovrum med 57m² Trädgård till salu i Santa Eulalia, Ibiza
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Santa
Eulalia, Ibiza med ett start pris på 1,377,500 €

Vi är stolta över att presentera ytterligare en exklusiv nyutveckling av 32 lyxhus, bara
några meter från stranden Cala Llenya: Ametisten.

Efter att ha lyckats sälja Jades på en mycket kort tidsram och lämnats med en hög
efterfrågan, bestämde sig utvecklaren för att fortsätta med detta fantastiska projekt
som samlar alla delar av deras signaturstil: material av högsta kvalitet, elegant
design, fantastiskt läge, havsutsikt och privata pooler.

Fastigheterna har alla 4 sovrum med eget badrum, fullt utrustade kök och badrum,
ljusa vardagsrum och havsutsikt. Färdiga med förstklassiga material drar detta lyxiga
hem också nytta av inomhusparkeringsplatser och förråd.

När vi kliver utanför finner vi ett överflöd av medelhavsvegetation, en privat pool i
varje fastighet, gemensamma utrymmen med imponerande trädgårdar och en
spektakulär gemensam pool på tre nivåer.

Kontakta oss gärna för mer information.

lucasfox.se/go/ibz39365

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Gemensam terrass, , , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Rullstolar,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, 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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