
SÅLD

REF. ALI18068

633 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 70m² terrass till salu i Finestrat, Costa
Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03502

3
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2
Badrum  

126m²
Planlösning  

70m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Fantastisk 3-rumslägenhet med terrass, privat jacuzzi och
privilegierad utsikt över havet ligger i en ny byggnad med
utmärkta gemensamma anläggningar, på andra gatan
tillbaka från Poniente-stranden i Benidorm.

Magnifik lägenhet belägen i den nya utvecklingen av Sunset Waves Apartments ligger
i det mest privilegierade området Benidorm, bara 200 meter från Poniente-stranden,
en av de bästa stränderna på Costa Blanca.

Invånarna kan få tillgång till de utmärkta gemensamma utrymmena. Utvecklingen har
ett område på 20 000 m² och erbjuder frodiga trädgårdar, pooler, ett viloprogram och
sportanläggningar som inkluderar ett gym, tennis och padelbanor och ett
sportcenter. Dessutom erbjuder piknikområdena, massagebassängerna och finsk
bastu de perfekta utrymmena att koppla av. Det har också en lekplats, en klättervägg
och en pool, alla med säkerhetshegn.

Fastigheten erbjuder ett rymligt vardagsrum med matsal ansluten till det fullt
utrustade köket. Detta utrymme har tillgång till en spektakulär terrass med en privat
jacuzzi och enastående utsikt över havet. Den har ett sovrum med eget badrum och
tillgång till terrassen, vilket gör den väldigt ljus, plus 2 fler sovrum (ett med egen
balkong) och ett annat badrum. Lägenheten levereras med en parkeringsplats ingår i
priset.

Anpassningsalternativen tillåter nya ägare att förvandla sin nya egendom till sitt
drömhem, samt välja mellan olika layoutalternativ och terrassens storlek. Dessutom
finns ett team av inredare för att hjälpa till att dekorera och möblera dina hem enligt
dina önskemål och önskemål.

Ett utmärkt alternativ för alla som vill njuta av fred och modern design bredvid
stranden. Det är idealiskt för familjer på grund av dess läge och egenskaper. Det är
också perfekt för investerare för turistuthyrning.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/ali18068

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Tennisbana, Spa, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Hiss, Padel-bana,
Naturligt ljus, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, 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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	Fantastisk 3-rumslägenhet med terrass, privat jacuzzi och privilegierad utsikt över havet ligger i en ny byggnad med utmärkta gemensamma anläggningar, på andra gatan tillbaka från Poniente-stranden i Benidorm.

