
REF. ALT36189

477 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum med 21m² terrass till salu i El Campello, Alicante
Spanien »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570
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2
Badrum  

75m²
Planlösning  

21m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Nybyggd lägenhet till salu i El Campello, med två sovrum
och en 21 m² stor terrass

Lucas Fox presenterar denna spektakulära nya utveckling i Villajoyosa: ett modernt
bostadskomplex som ligger i det bästa området i Villajoyosa, bara 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 kan njuta av oslagbar utsikt. Dessutom har
den pooler som smälter samman med havet, trevliga utomhusträdgårdar och
områden för promenader och vila, vilket ger komplexet en balans mellan modernitet
och landskap.

Det finns flera typer av bostäder, allt från 97 m² till 180 m². De har två eller tre
sovrum och två badrum och har dagdelen i ett öppet utrymme med
vardagsrum/matsal och det integrerade köket. Alla har en uteplats, antingen i form
av en terrass med solarium eller i form av en trädgård.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/alt36189

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Gym, Naturligt ljus, Utsikt, Turistlicens,
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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