
REF. ALT38043

1 365 000 € Takvåning - Till salu
Nybyggd takvåning med 3 Sovrum med 181m² terrass till salu i Benidorm Poniente
Spanien »  Costa Blanca »  Benidorm Poniente »  03502

3
Sovrum  

3
Badrum  

345m²
Planlösning  

181m²
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

Nybyggd takvåning med 3 sovrum med 181 m² terrass till
salu i Benidorm Poniente

Lucas Fox Altea är glad att kunna presentera denna takvåning med en spektakulär
havsutsikt, belägen i det bästa området på Costa Blanca.

Huset har en yta på 345 m² och är fördelat på ett dagsområde, med ett rymligt
vardagsrum/matsal med mycket dagsljus och direkt tillgång till en 30 m² stor terrass
och dess spektakulära 151 m² privata solarium. Köket i anslutning till vardagsrummet
är utformat för att dra nytta av allt utrymme. Nattdelen består av tre sovrum, där
master bedroom har direkt tillgång till terrassen. Det tredje sovrummet skulle kunna
användas som kontor, som vi presenterar på bilderna. Husets utrymmen njuter av
mycket naturligt ljus genom sina stora fönster.

Moderna material och ytbehandlingar av god kvalitet förbättrar hemmets
energieffektivitet. Den har ett luftkonditionerings- och värmesystem, värme- och
akustisk isolering. Däremot finns möjlighet att skaffa en parkeringsplats i byggnaden.

Ett unikt boendekoncept, designat på ett funktionellt och avantgardistiskt sätt, som
skapar utrymmen för livsstilar där komfort och välbefinnande råder. Dess noggranna
design genererar rymliga och ljusa utrymmen, vilket gör att du kan njuta av alla rum
under hela året och dra nytta av det rikliga naturliga ljuset och klimatet på Costa
Blanca.

Denna takvåning är ett perfekt tillfälle om du vill vara i det lugnaste området, men
samtidigt nära hamnen, nattlivet och den vackra och breda Poniente-stranden.

Kontakta Lucas Fox Altea-teamet för mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/alt38043

Havsutsikt, Terrass, Swimming pool, Gym,
Tidstypisk karaktär, Padel-bana,
Naturligt ljus, , Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Nybyggd, Luftkonditionering,
Lekplats, Larm, Förråd, Djur vänligt,
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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