
SÅLD

REF. ALI25960

520 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Cabo de las Huertas, Alicante
Spanien »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

3
Sovrum  

2
Badrum  

134m²
Planlösning

+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
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Renoverad lägenhet med havsutsikt i bostadsområdet
Bahía de los Pinos, i Cabo de las Huertas.

Denna lägenhet ligger på fjortonde våningen i Cabo de las Huertas bästa
bostadsutveckling: Bahía de los Pinos.

När vi kommer in i fastigheten leder vi oss till ett vardagsrum med ett glaskök till
vänster. Köket är vitt och nytt, fullt utrustat med avancerade apparater.
Vardagsrummet är modernt, ljust och rymligt.

Det stora sovrummet är mycket rymligt och har ett eget badrum och inbyggda
garderober. Det andra sovrummet har släta väggar, inbyggda garderober och mycket
ljus. För närvarande har lägenheten också ett kontor för att arbeta eller studera med
fantastisk utsikt.

Fastigheten har renoverats och är utrustad med luftkanal, gaspanna och trägolv. Det
har också elektriska markiser och persienner samt akustisk isolering.

Utvecklingen är den mest kända i området. Den har en gigantisk pool för vuxna och
en mindre för barn. Det erbjuder också tennisbanor, padeltennisbana, lekplats för
barn och mycket grönska.

Perfekt om du letar efter en lägenhet för att tillbringa din semester med havet precis
utanför dörren och njuta av de bästa soluppgångarna och solnedgångarna.

Kontakta oss för att besöka detta hem.

lucasfox.se/go/ali25960

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Luftkonditionering, Exteriör,
Dubbla fönster

REF. ALI25960

520 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Cabo de las Huertas, Alicante
Spanien »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

3
Sovrum  

2
Badrum  

134m²
Planlösning

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

https://www.lucasfox.se/go/ali25960
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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