
SÅLD

REF. ALI27212

635 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd lägenhet med 4 Sovrum med 177m² Trädgård till salu i Alicante ciudad
Spanien »  Alicante »  Alicante ciudad »  03130

4
Sovrum  

2
Badrum  

156m²
Planlösning  

231m²
Totalyta  

44m²
Terrass  

177m²
Trädgård

+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

Lägenhet med 4 sovrum med oslagbar utsikt mot ön
Tabarca i en symbolisk byggnad i Santa Pola del Este.

Denna lägenhet ligger i området vid vikarna i Santa Pola del Este, på bottenvåningen i
en exklusiv byggnad med utsikt över havet och ön Tabarca. Det sägs att leva vid havet
förlänger livet och ser det varje dag, ännu mer. Det som är tydligt är att njuta av
dessa åsikter varje dag hjälper oss att ständigt känna oss lyckligare.

Lägenheten består av ett stort vardagsrum / matsal, ett öppet kök, en 44 m² stor
terrass mot havet med stora skjutdörrar, som ytterligare utvidgar dagområdet, och
ett nattområde med ett dubbelrum med eget badrum, två sekundära sovrum , ett
badrum och en tvättstuga. Dessutom finns på bottenvåningen ett rum på mer än 40
m² som kan vara ett gästsovrum, ett kontor eller ett sekundärt vardagsrum. Det finns
också möjlighet att lägga till ett badrum eller ett kök där.

Ytterligare funktioner inkluderar det varma och kalla luftkonditioneringssystemet,
säkerhetsdörrar och fönster, högkvalitativa fönsterramar av aluminium med dubbla
rutor, låga utsläpp och automatiska elektriska fönsterluckor, strålningsvärme med
kontroll i alla rum, ett komplett paket med möbler och tillbehör. och mycket mer.

Detta är en nyckelfärdig fastighet och inkluderar möbler och tillbehör, två
parkeringsplatser i garaget och ett privat förråd. För sin del har byggnaden ett gym,
hiss, pool för de åtta grannarna med solplatser och en vacker trädgård med exotiska
växter.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/ali27212

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool, Gym,
Hiss, Parkering, , , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Nybyggd,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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