
REF. ALT36193

617 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 77m² terrass till salu i El Campello, Alicante
Spanien »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

3
Sovrum  

2
Badrum  

199m²
Planlösning  

77m²
Terrass

+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

Till salu en nybyggd lägenhet med tre sovrum och en 51
m² stor trädgård.

Modern 148 m2 lägenhet med tre sovrum, två badrum, terrass och trädgård, belägen i
det bästa området i Villajoyosa, bara 5 minuters promenad från Bol Nou-viken och El
Paraíso-stranden.

Området är perfekt kommunicerat på väg med andra delar av Spanien och resten av
den fängslande Costa Blanca. Alicantes internationella flygplats ligger cirka 35
minuter med bil, staden Alicante 30 minuter, Benidorm 20 minuter, Altea 25 minuter
och Valencia 90 minuter.

I bostadsområdet kan vi hitta flera golfbanor:

Meliá Villaitana Golf Club i Sierra Cortina (finestrat), Golf i Playa de San Juan
(Alicante), Altea Golf Club (Altea) och Bonalba Golf i Mutxamiel (Alicante). På samma
sätt har den nödvändiga tjänster under hela året: butiker, Yacht Club, Tennis Club,
paddeltennis, restauranger, internationella skolor och hälsocenter, bland annat.

Den unika bostaden med 66 bostäder är utformad som en fantastisk utsikt över
Medelhavet. Fem radhusbyggnader som anpassar sig till en topografi med en uttalad
ojämnhet vilket gör att varje hus får oslagbar utsikt. Pooler som smälter samman
med havet, trevliga utomhusträdgårdar, promenad- och rastplatser ger komplexet en
balanserad kombination av modernitet och landskap.

I bostäder kan vi hitta flera typer av bostäder:

Typ I. Med en total bebyggd yta på 199 m2 och en användbar yta på 122 m2 har denna
typ två sovrum, två badrum, hall, tvättstuga, vardagsrum med kök och matsal, terrass
och solarium.

Typ II. Med en total bebyggd yta på 97 m2 och en användbar yta på 62 m2, har denna
typ två sovrum, två badrum, hall, tvättstuga, vardagsrum med kök och matsal, terrass
och solarium.

Typ IV. Med en konstruerad yta på 143 m2 och en total användbar yta på 71 m2, har
denna typ två sovrum, två badrum, hall, vardagsrum med kök och matsal och
trädgård.

lucasfox.se/go/alt36193

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Tennisbana,
Jacuzzi, Gym, Padel-bana, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Turistlicens, Säkerhet,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Chill out plats
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Typ V. Med en total bebyggd yta på 180 m2 och en användbar yta på 90 m2 har denna
typ tre sovrum, två badrum, hall, vardagsrum med kök och matsal, terrass och
trädgård.

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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