REF. ALI23372

1 170 000 € Takvåning - Såld

Excellent Takvåning med 4 Sovrum med 36m² terrass till salu i Alicante ciudad
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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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Imponerande nybyggt takvåning med pool och gym, redo
att komma in på den exklusiva Avenida General Marva, i
hjärtat av Alicante.
Otrolig takvåning belägen i en nybyggnad med 7 våningar, i en imponerande
emblematisk byggnad på hörnet av Avenida General Marva och Avenida de la
Constitucion, i hjärtat av Alicante.
Utformningen av sin fasad, med utsikt över Plaza de Los Luceros, egenskapens
kvalitet och integriteten i takpoolen kommer att erbjuda dig ett nytt sätt att uppleva
staden och dess vackra klimat.
Fastigheten har en byggd yta på 227 m² och en terrass på 36 m². Den har 4 sovrum
med dubbelsängar, 3 badrum, en rymlig matsal, ett fullt utrustat kök (beläget intill en
hall) och ett ljust vardagsrum med 24 m².
Detta helt nya takvåning erbjuder finisher av högsta kvalitet och har designats med
stor elegans. Det är en del av ett unikt projekt i staden Alicante, med golv av högsta
kvalitet från Porcelanosa och Siemens apparater.
Det bör noteras att i källaren i byggnaden finns det ett exklusivt samhällsområde
med ett gym, det perfekta utrymmet att koppla av efter en lång arbetsdag. Den har
också en spektakulär vertikal designträdgård.
Utvecklingen har också ett socialt rum med ett gourmetkök, ett exklusivt utrymme för
det sociala livet i byggnaden med ett luftkonditionerat rum och är fullt utrustat med
ett kök.
Detta takvåning erbjuder alla bekvämligheter, ett förråd och möjlighet att köpa upp
till två garageplatser. Videointercom för åtkomstkontroll till utvecklingen och
egenskaperna ger stor sinnesfrid.
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Utsikt över bergen, Terrass, Uppvärmd pool,
Gym, Portvakt, Naturligt ljus, , Parkering,
Balkong, Domotiskt system, Dubbla fönster,
Exteriör, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nybyggd, Säkerhet,
Service-hiss, Skönhets salong ,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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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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