
REF. IBZ39920

560 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 20m² terrass till salu i Santa Eulalia, Ibiza
Spanien »  Ibiza »  Santa Eulalia »  07850
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2
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98m²
Planlösning  
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Terrass
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ÖVERBLICK

Inredd och möblerad lägenhet redo att flytta in i en
vacker urbanisering med tillgång till stranden i Cala
Lenya, perfekt för par

Denna vackra lägenhet på nästan 100 m2 är fördelad på två sovrum, två badrum,
varav ett med eget badrum med kök, matplats, vardagsrum och en vacker terrass med
utgång till stranden. Den är perfekt för dig som söker ett hem till flytta in i.

Köket har alla vitvaror av märket SMEG, alla möbler är gjorda efter mått för att dra
nytta av största möjliga utrymme och för att ge fastigheten maximal personlighet,
med flera förvaringsytor, i det här huset kommer du inte att sakna tryggt utrymme.

Ägaren håller på att avsluta installationen av värmesystemet som tillsammans med
den öppna spisen gör det till en idealisk plats att tillbringa även på vintrarna.

Alla detaljer har tagits hand om maximalt, kvaliteten på materialen och den kärlek
som lagts ner på att allt alltid ska vara perfekt, är något som uppfattas så fort man
kommer in i huset.

Terrassen med porslinsgolv utökar husets utrymme på ett mycket elegant sätt och ger
en vacker uteplats varifrån du kan nå stranden

lucasfox.se/go/ibz39920

Utsikt över bergen, Terrass, Jacuzzi, Parkett,
Naturligt ljus, Utrustat kök, Renoverad,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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