REF. ALT36809

575 000 € Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 4 Sovrum med 50m² terrass till salu i Altea Town, Costa Blanca
Spanien » Costa Blanca » Altea » Altea Town » 03590

4

3

220m²

50m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Terrass

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

Mycket exklusiv 220 kvm lägenhet som ska renoveras,
med en extraordinär havsutsikt, dubbelt vardagsrum, 4
sovrum, 3 badrum, terrass och parkering.
Magnifik, rymlig lägenhet med havsutsikt från huvudrummen i ett mycket känt
komplex i hjärtat av en småbåtshamn, precis vid stranden.
Fastigheten ligger i hjärtat av ett mycket känt bostadsområde med en inomhuspool,
en concierge och direkt tillgång till stranden och hamnen.
Ingången till lägenheten sker via den trädkantade terrassen på cirka 50 kvm. Vi blir
genast hänförda av havsutsikten som sträcker sig till Altea. Ett stort dubbelrum på 35
kvm med havsutsikt gör att du kan koppla av och äta dina måltider med familj och
vänner. Det fullt utrustade och moderna köket drar nytta av ett bakrum som fungerar
som förråd och tvättstuga. Det är möjligt att skapa ett öppet utrymme som
kombinerar köket och det dubbla vardagsrummet. Direkt tillgång till en uteplats som
vetter mot en pool gör att du kan njuta av friskheten och lugnet på denna plats.
En bred korridor med kontorsyta leder till sovrummen. Utnyttjande av den vackra
havsutsikten inkluderar master bedroom på 28 kvm även ett badrum med dusch,
gästtoalett och bidé. Gästsovrummet, som också har havsutsikt, har ett eget badrum
med badkar, toalett och bidé. De andra två sovrummen ligger på uteplatsen och delar
samma badrum med badkar, bidé och toalett. Under altanen och direkt åtkomlig från
altanen finns en verkstad som även kan fungera som förråd på cirka 40 kvm.
Du kommer att ha möjlighet att anpassa och modernisera denna fastighet som du
kunde se i renderingarna.
Kontakta för att ordna en visning av denna unika lägenhet presenterad av Lucas Fox.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 965 208 331

altea@lucasfox.es

lucasfox.se

Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Spanien

lucasfox.se/go/alt36809
Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning, Förråd,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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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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