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525 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 3 sovrum i utmärkt skick med 36m² terrass till salu i Calpe, Costa
Blanca, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Altea »  Calpe »  03710
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ÖVERBLICK

Utmärkt skick 3-rumslägenhet med en 36 m² terrass till
salu i Calpe, Costa Blanca

Lucas Fox presenterar denna 154 m² stora lägenhet, med tre sovrum och två badrum
som presenteras med en genomskinlig och öppen planlösning, med stor flyt mellan
dess utrymmen. Köket smälter samman sömlöst med vardagsrummet, som vetter mot
den imponerande terrassen. Det stora vardagsrummet med öppen planlösning vetter
mot en rymlig täckt terrass med utsikt över havet, poolen och trädgården.

Lägenheten har gott om utrymme för uteservering, för att njuta av Medelhavets
naturliga ljus eller skydd från solen, i skuggan, under de varmaste dagarna, och en
relaxavdelning för att njuta av havsutsikten.

Lägenheten är designad för att erbjuda största möjliga komfort för sina ägare. Njut av
en elegant och modern design, med stora fönster som släpper in mycket dagsljus i
hela lägenheten. Varje sovrum har inbyggda garderober för att få ut det mesta av
utrymmet.

Det är en gated community som erbjuder utmärkta gemensamma utrymmen, såsom
en stor pool för vuxna, en barnpool, gym, social klubb, grönområden och ett solarium.
Den har också en underjordisk parkering och ett förråd för varje hem. Hela
urbaniseringen har utformats med invånarnas välbefinnande och avskildhet i åtanke.

Denna fantastiska lägenhet är idealisk för dem som vill njuta av Medelhavets livsstil
och har alla bekvämligheter inom en kort promenad.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om detta underbara hem, både via e-
post (altea@lucasfox.es) och per telefon (+34 965 208 331).

lucasfox.se/go/alt39216

Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus, ,
Parkering, , Utsikt, Utrustat kök, Nybyggd,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
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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