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ÖVERBLICK

Lyxig nybyggd 2-rumslägenhet till salu i Benidorm
Poniente, Costa Blanca.

Lucas Fox presenterar denna vackra lägenhet belägen på stranden Poniente, i
Benidorm, i ett av de lyxigaste och högsta tornen i området.

På den här våningen kan du njuta av samhällsservicen som är typisk för en lyxresort,
tjänster som sträcker sig från en restaurang till poolerna på bottenvåningen. Några
fantastiska tjänster för de mest krävande.

Lägenheten har en användbar yta på 75 m² och en bebyggd yta inklusive
gemensamma ytor på 102 m². Huset har två sovrum, båda med en spektakulär utsikt
över Medelhavet, och ett rymligt badrum. Dagområdet har ett vardagsrum och kök i
öppen planlösning som smälter samman med en elegant terrass som kan nås från
vilket som helst av sovrummen i denna lyxiga lägenhet.

I bostaden kan du njuta av följande tjänster: restaurang och cafeteria på mer än 1 200
m² på bottenvåningen, som sköts av den ledande hotelloperatören i området. Den
800 m² stora och 90 m² stora poolen i strandstil respektive barnpoolen upptar en
total yta på 4 300 m², med eleganta badhytter och trädgårdsmöbler. Dessutom
erbjuder det ett fitness- och coworkingområde med direkt tillgång till poolen,
cafeterian och barnområdet. Detta skapar en perfekt miljö att njuta av varje dag.

Tornen har ett privilegierat läge: bara 5 minuters promenad bort kan du nå den
vackra och vidsträckta stranden Poniente, omgiven av restauranger som serverar
olika typer av mat.

Det har också enkel och snabb tillgång till motorvägen, som ansluter till den
historiska staden Alicante. Slutligen har den en mycket väl ansluten internationell
flygplats, som ligger bara 30 minuter från bostadsområdet.

För mer information, tveka inte att kontakta oss på telefonnumret: +34 965 208 331
eller via e-post: altea@lucasfox.es.

lucasfox.se/go/alt38948

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Gym, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
, Utsikt, Utrustat kök, Turistlicens,
Tjänsteentré, Säkerhet, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong

REF. ALT38948

375 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum till salu i Benidorm Poniente, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Benidorm Poniente »  03502

2
Sovrum  

1
Badrum  

75m²
Planlösning

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

https://www.lucasfox.se/go/alt38948
https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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