
SÅLD

REF. ALT37993

415 000 € per share Takvåning - Såld
Excellent takvåning med 2 Sovrum med 135m² terrass till salu i Altea Town
Spanien »  Costa Blanca »  Altea »  Altea Town »  03590

2
Sovrum  

2
Badrum  

261m²
Planlösning  

135m²
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

Takvåning på 106 m² med 2 sovrum och 2 badrum,
havsutsikt och tillgång till terrassen från alla rum.
Solarium på 40 m², garage, 2 gemensamma pooler.

I ett bostadsområde i Altea som heter Altea la Vella hittar du en plats där du kan
vakna varje dag med utsikt över havet. Där medelhavsljuset svämmar över rummen
och du kan även njuta av vintern på din privata terrass på 95 m² och ditt solarium på
40 m².

Detta exklusiva moderna projekt, redan byggt, med endast 10 lägenheter, är perfekt
för dem som söker avskildhet och vila i ett område omgivet av natur. Med utsikt över
bukten sticker den ut för sina raka linjer, perfekt integrerad i omgivningen.

Denna takvåning är omedelbart tillgänglig och är cirka 106 m², består av en entré, ett
kök i halvöppen planlösning med ett bakkök, ett vardagsrum som vetter mot
terrassen och har havsutsikt. Det finns 2 sovrum med direkt tillgång till terrassen,
som också drar nytta av havsutsikten. Ett badrum och ett duschrum kompletterar
denna lägenhet.

En parkeringsplats i garage ingår i fastigheten.

Valet av material har gjorts med omsorg och ger denna egenskap en utmärkt,
harmonisk färgsättning.

När vi kliver utanför befinner vi oss i ett paradisliknande gemensamt område, med en
trädgård med medelhavsträd och växter, två pooler med utsikt över havet och
grönområden speciellt anpassade för det lokala klimatet.

Kontakta oss gärna för mer information om denna exklusiva fastighet.

lucasfox.se/go/alt37993

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong, 
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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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