REF. ALT36048

536 000 € Lägenhet - Till salu

Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 53m² Trädgård till salu i Albir, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Altea » Albir » 03581
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 208 331

altea@lucasfox.es

lucasfox.se

Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spanien
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Albir,
Costa Blanca
Lucas Fox presenterar AlbirDN, ett nytt bostadsområde med två utomhuspooler, en
inomhuspool, bastu, gym, biorum, läsrum och coworking space.
AlbirDN erbjuder bostäder i centrala Albir, några minuters promenad från en vacker
strand, med sin stora Paseo de Las Estrellas, full av olika typer av restauranger och
butiker. Dessutom, för naturälskare, ligger det nära berget Sierra Helada, perfekt för
lugna promenader omgiven av inhemsk vegetation och utsikt över Medelhavet.
Den har designats för att söka utrymme, ljus, kvalitet och en layout som förbinder de
yttre utrymmena med interiören. Bostäderna erbjuder utrymmen i öppen planlösning
med ett fullt utrustat vardagsrum/matsal och kök i öppen planlösning, samt terrasser
med utsikt över havet och bergen.
Kontakta oss för mer information.
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lucasfox.se/go/alt36048
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Tennisbana, Gym, Padel-bana,
Naturligt ljus, Parkering, , Säkerhet,
Nybyggd, Luftkonditionering, 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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