
REF. ALT37528

1 250 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 74m² terrass till salu i Benidorm Poniente,
Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Benidorm Poniente »  03502

3
Sovrum  

2
Badrum  

149m²
Planlösning  

74m²
Terrass

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

Nybyggd 3-rumslägenhet med en terrass på 74 m² till salu
vid stranden i Benidorm Poniente.

Lucas Fox presenterar denna moderna lägenhet belägen vid stranden, med
imponerande utsikt över hela bukten.

Boytan har en total yta på 149 m², med en total bebyggd yta på 100 m² och en terrass
med sin 24 m² infinitypool med vacker utsikt över havet.

Huset har en fantastisk inredning med stor känsla för detaljer, samt en praktisk
fördelning med stor flyt mellan de olika rummen. Den har tre sovrum och två badrum,
ett kök i öppen planlösning, som kommunicerar med det rymliga vardagsrummet med
vacker utsikt över havet och tillgång till terrassen och poolen.

Huset ligger i Benidorm Poniente, med den längsta stranden i kommunen med mer än
3 kilometer i längd: en strand med fin sand klassad som en blå flagga, idealisk för
promenader längs dess strand. Den har en tystare karaktär än Levante och
koncentrerar nationella turister i högre grad. Det är en urban strand som har en
strandpromenad som rymmer ett stort antal restauranger, barer och mötesplatser för
turister.

För mer information, tveka inte att kontakta oss direkt med telefonnummer 965 208
331 eller via e-post altea@lucasfox.es.

lucasfox.se/go/alt37528

Havsutsikt, Terrass, Garagem privada,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök, Nybyggd,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Domotiskt system, 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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