
REF. ALI37558

325 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum med 45m² terrass till salu i gran, Alicante
Spanien »  Alicante »  Gran Alacant »  03130
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2
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Terrass
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ÖVERBLICK

Fantastisk 2-rumslägenhet med en 45 m2 terrass med
havsutsikt i Gran Alacant, Alicante, i en av de bästa
utvecklingarna i området!

Nära stranden och med imponerande utsikt över havet i Gran Alacant, Santa Pola –
Alicante. En fantastisk lägenhet med 2 sovrum i en högklassig utveckling!

Lägenheten med 2 sovrum och 2 badrum, har en noggrann fördelning och har vacker
utsikt över havet, stranden och naturparken Clot de Galvany och inkluderar dessutom
2 terrasser, en på 5 och en på 45 m2, en parkering utrymme underjordiskt garage,
parkering, förråd, fullt installerad centraliserad luftkonditionering, aerotermisk för
luftkonditionering och varmvatten, motoriserade persienner, golvvärme i badrum,
kassaskåp i master bedroom och Electrolux apparater.

Urbaniseringen utmärker sig för sina tjänster som: pool, privat underjordisk
parkering, förråd, trädgårdsområden, hälsosam biokrets, cykelparkering och lekplats.
Bostaden ligger 10 minuters promenad från stranden i El Carabassi.

Den naturliga miljön, dess magnifika läge mellan städerna El Altet och Santa Pola, och
dess sandstränder gör denna takvåning till ett av de bästa alternativen när du köper
ett hem med mycket lite underhåll på Costa Blanca.

Förväntat leveransdatum: februari 2023.

lucasfox.se/go/ali37558

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Gym, Garagem privada, Hiss, Utrustat kök,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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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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