
REF. ALI18465

955.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 15m² terrassa en venda a Benidorm Poniente
Espanya »  Costa Blanca »  Benidorm Poniente »  03502

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

151m²
Plànol  

15m²
Terrassa

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.cat Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Pis d´obra nova de 2 dormitoris amb terrassa de 15 m² en
venda a Benidorm Ponent

Aquest impressionant habitatge de dos dormitoris forma part d´una espectacular
promoció d´obra nova de disseny ultramodern situat a primera línia de platja a la
Costa Blanca, a pocs minuts de la ciutat d´Alacant, amb connexions a la resta d
´Europa.

Es tracta d´un habitatge molt lluminós, amb espais oberts, finestrals i materials d´alta
qualitat. A més del saló-menjador i la cuina, compta amb dos dormitoris, dos banys i
una agradable terrassa on podeu prendre el sol i relaxar-vos mentre gaudiu de les
vistes al mar.

Pel que fa a les zones comunes, aquesta promoció ofereix unes instal·lacions
excepcionals. Disposa d´unes zones exclusives de jardí amb pista de pàdel i piscina
infinita, que ofereix vista sobre el mar. Addicionalment, posa a la vostra disposició un
gimnàs, un solàrium, una piscina climatitzada i un club social i té servei de
consergeria. A més, l'edifici ha rebut la certificació LEED Or de l'United States Green
Building Council per la seva alta eficiència energètica.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest esplèndid habitatge a
primera línia de la platja de Ponent de Benidorm.

lucasfox.cat/go/ali18465

A primera línia de mar , Terrassa,
Piscina climatitzada, Piscina, Spa,
Servei de consergeria , Gimnàs, Ascensor,
Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Vestidor, Traster, Sistema domòtic,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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