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ÖVERBLICK

Spektakulär 162 m² lägenhet i en ny byggnad i Santa Pola,
belägen vid havet med oslagbar utsikt över hamnen, ön
Tabarca och havet.

Lägenhet till salu vid havet i Santa Pola.

Lägenheten tillhör Las Velas nya utveckling, som har sitt namn tack vare sitt läge, och
hyllar denna kustfiskeby och dess hamn, full av segel i havet, som du kan se från
fastigheten.

Eftersom det ligger i själva Santa Pola -bukten, erbjuder det sina invånare en
autentisk lyxatmosfär, med mycket lugn under dagen och en livlig atmosfär på natten,
samt vacker utsikt. På samma sätt erbjuder den dig den bästa medelhavsgastronomin
med färska kvalitetsprodukter, liksom alla typer av tjänster som är nödvändiga för
ditt dagliga liv.

Byggnaden är byggd med högkvalitativa material och enligt gällande bestämmelser
som garanterar standarder. En av egenskaperna som gör den här byggnaden unik är
att den har typ A-energiklass, tack vare sin goda design och position, högpresterande
installationer, korrekt isolering av fasad och tak och användning av aktiv och passiv
förnybar energi.

Denna lägenhet har ett vardagsrum / matsal med öppet kök med tillgång till
terrassen med otrolig utsikt över havet. Nattområdet erbjuder två sovrum, ett badrum
och det rymliga sovrummet med eget badrum.

Den presenteras med exceptionella kvalitetsfinisher som porslinsgolv, varm / kall
luftkonditionering genom kanaler, ett aerotermiskt system, vitlackad snickeri,
säkerhetsdörr, högkvalitativa dubbelglasfönster och videointercom, bland andra.

Parkeringsplatser erbjuds från 45 000 €

Priset på lägenheterna i utvecklingen varierar från 385 000 euro till 621 000 euro.

Vänligen kontakta oss för att besöka alla lägenheter i denna otroliga nya utveckling.

lucasfox.se/go/ali30717

Strand, Havsutsikt, Terrass,
Garagem privada, Utsikt, Uppvärmning,
Turistlicens, Nybyggd, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt
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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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