
REF. ALI25079

370 500 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 30m² terrass till salu i Alicante ciudad,
Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante ciudad »  03670

3
Sovrum  

2
Badrum  

148m²
Planlösning  

30m²
Terrass

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Utmärkt ny lägenhet med 3 sovrum till salu belägen på
bottenvåningen i bostadsområdet Annapurna.

Den nya utvecklingen Residencial Annapurna ligger i Font de Llop, i en grön naturlig
miljö omgiven av golfbanor. Anläggningen har en pool, golfbanor, gym och
restaurang; perfekt för dig som älskar golf och natur.

Den här lägenheten mäter 130 m². När vi kommer in hittar vi en hall och till vänster,
nattområdet med de 3 sovrummen och badrummen. Samtidigt finns det på höger
sida dagområdet med ett vardagsrum och kök med öppen planlösning på högra
väggen i utrymmet. Slutligen erbjuder det tillgång till en stor terrass, en öppen
veranda och en täckt veranda.

Fastigheten drar nytta av god finish och tillbehör för att garantera maximal komfort
för sina ägare. Köket är utrustat med högkvalitativa möbler och maximal
funktionalitet.

Alla rum har stora fönster av typen Climalit, som möjliggör inträde av mycket naturligt
ljus, i aluminiumramar med termisk brytbrott, perfekt för vintrar. Alla sovrum har
garderober.

Lägenheten är utrustad med förinstallation av larm och låg förbrukningsljus.

Det är möjligt att anpassa hemmet med några extrafunktioner som en jacuzzi,
garderober, golvvärme och apparater från varumärket Whirlpool för ett extra pris.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/ali25079

Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Luftkonditionering, Exteriör
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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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