REF. ALI18478

1 210 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum med 21m² terrass till salu i Finestrat, Alicante
Spanien » Alicante » Finestrat | Sierra Cortina »
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Terrass

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i
Finestrat, Alicante med ett start pris på 910,000 €
Denna ultramoderna nya utveckling ligger vid stranden på Costa Blanca, några
minuter från Alicante, med förbindelser med resten av Europa.
Dessa 44 bostäder med 2 till 3 sovrum fördelas över 22 våningar och alla har utsikt
över havet och har terrasser. Dessa är mycket ljusa hem, med öppna utrymmen, stora
fönster och högkvalitativa material. En annan höjdpunkt är att alla hem levereras
med en BMW i3 elbil och en gratis BMW Cruise e-cykel elcykel. De innehåller också en
parkeringsplats med elladdare och ett förråd.
När det gäller de gemensamma områdena erbjuder denna utveckling exceptionella
faciliteter. Det har exklusiva trädgårdsområden med en padel tennisbana och infinity
pool, som går samman med havsutsikten. Det erbjuder dessutom ett gym, ett
solarium, en uppvärmd pool och en socialklubb och har concierge-service. Dessutom
har byggnaden fått LEED Gold-certifiering från United States Green Building Council
för sin höga energieffektivitet.
slingor
Ljusa hem med havsutsikt och terrasser
Högsta kvalitet material
Elektrisk bil och elektrisk cykel, både från BMW, som en present med varje hem
Inkluderar parkeringsplats och förvaring
Exklusiva faciliteter
Byggnad med maximal energieffektivitet
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lucasfox.se/go/ali18478
Strand, Swimming pool, Terrass,
Uppvärmd pool, Spa, Gym, Portvakt, Hiss,
Naturligt ljus, Parkett, , Parkering,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Nybyggd, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt, Walk-in closet
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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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