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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Ibiza
Stad, Ibiza

Talamanca Beach erbjuder ett urval av ultramoderna lägenheter precis vid
strandpromenaden.

En mängd olika 2 och 3-rumslägenheter finns tillgängliga, som kombinerar elegant
inredning med öppna vardagsrum och fantastiskt naturligt ljus. Lägenheter på andra
våningen har delvis havsutsikt, medan takvåningar drar nytta av havsutsikt och utsikt
över bergen.

Båda bottenvåningenheterna och takvåningarna har utmärkta utomhusutrymmen,
lägenheter på bottenvåningen har privata tropiska trädgårdar och takvåningarna har
imponerande takterrasser med en pool där de fantastiska utsikten kan avnjutas.

Varje lägenhet har ett fullt utrustat kök och inbyggt förvaring, dubbelglas och varm
och kall luftkonditionering säkerställer komfort under hela året.

Parkeringsplatser och förrådsrum finns att köpa i samma byggnad.

En fantastisk investeringsmöjlighet i Ibiza.

slingor

Ultra modern design och elegant inredning
Bara några meter från stranden Talamanca
Privata trädgårdar och takterrasser
Övre vånings enheter med havsutsikt
Parkering och förvaring finns i byggnaden

lucasfox.se/go/talamanca-beach
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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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