
REF. ALT35670

581 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 41m² Trädgård till salu i El Campello,
Alicante
Spanien »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

3
Sovrum  

2
Badrum  

148m²
Planlösning  

51m²
Terrass  

41m²
Trädgård

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.se Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Utmärkt nybyggd 3-rumslägenhet med en 41 m² stor
trädgård till salu i en utveckling med pool och trädgård i
El Campello.

Lucas Fox presenterar denna spektakulära nybyggnation i Villajoyosa. Det är ett
modernt bostadskomplex som ligger i det bästa området i Villajoyosa, 5 minuters
promenad från Bol Nou-viken och El Paraíso-stranden.

Denna unika bostad med 66 bostäder är designad som en fantastisk utsiktspunkt mot
Medelhavet, med fem radhusbyggnader som anpassar sig till en topografi med en
uttalad ojämnhet, vilket gör att varje hem har oslagbar utsikt. Dessutom erbjuder det
pooler som smälter samman med havet, trevliga utomhusträdgårdar och områden för
promenader och vila; allt ger helheten en balans mellan modernitet och landskap

Detta hus är fördelat på två våningar. På bottenvåningen hittar vi vardagsrum-
matsalen med köket i öppen planlösning, i ett öppet och luftigt utrymme, för att
maximera utrymmet. Detta utrymme vetter mot en trevlig terrass, med en
avkopplingsdel att njuta av med familjen. Nattområdet har två sovrum, ett av dem
med eget badrum och ytterligare ett extra badrum.

Den sekundära våningen rymmer ett multifunktionsrum, som kan fungera som ett
master bedroom med eget badrum och tillgång till en underbar trädgård.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/alt35670

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Naturligt ljus,
Parkering, Gemensam terrass, Utsikt,
Nybyggd, Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Exteriör, Chill out plats
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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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