
€990 000€990 000

Kjøp Kjøp Lägenhet med 4 rum Lägenhet med 4 rum 

Boyta: 100 m² Boyta: 100 m² 

Terrassområdet:Terrassområdet: 23 m²

Byggår:Byggår: 2022

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: är

Åsikter:Åsikter: hav

Kök:Kök: öppet kök

Intern tilstand:Intern tilstand: ny

Standing:Standing: lyx

Bygningsstaten:Bygningsstaten: ny

Index:Index:

havsutsikt, dubbelglas, lugna, elektriska

persienner, Sans vis-à-vis, terrass, pool 

3 sovrum

2 terrasser

2 dusjrom

2 toalett

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): Unavailable

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): Unavailable

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Lägenhet Lägenhet BeausoleilBeausoleil

Nytt projekt i Beausoleil. Lägenheter i modern arkitektur med soliga terrasser med
havsutsikt. Detta nya fastighetsprojekt med 90 lägenheter i 3 hus är redan klart för
leverans. Här har du panoramautsikt över Monacos skyskrapor, den vackra gamla
staden, hamnen och Medelhavet i bakgrunden. Lägenhetene är naturligt integrerat
i terrängen och från terrassen bjuds naturen in. Färgskalan går från "terrakotta" till
beige och är inspirerad av både den lokala arkitekturen och färgen på bergen i
bakgrunden. Stilen är exklusiv och modern. I detta eleganta projekt erbjuder vi
rymliga lägenheter, från studior till 5-rumslägenheter, samt några
takvåningslägenheter. Det har sin egen conciergeservice och gym, och en
fantastisk infinitypool med utsikt över Monacobukten. Andra faciliteter inkluderar:
- Motoriserade rulljalusier - Stora fönster som ger generöst dagsljus - Sänkta
notarieavgifter - Levereras med utrustat duschrum/badrum - Levereras med
utrustat kök (med möjlighet att byta fasader och färger) Lägenheten i denna
annons är en 4-rumslägenhet på andra våningen med sydostläge och två vackra
terrasser. Här hittar du entré med separat toalett, öppet vardagsrum med kök, 1
master bedroom med badrum, omklädningsrum och egen terrass samt två
sovrum och ett badrum. Lägenheten har 2 stora stängda garage och en källare.
Beausoleil Beausoleil gränsar till Furstendömet Monaco, i regionen Provence-
Alpes-Côte d'Azur, i södra Frankrike. Det är en charmig medelhavsstad, med
distinkt arkitektur och staden kallas ofta för "Petit Montmartre de la Côte d'Azur" på
grund av de smala gatorna och trappan som korsar staden. Beausoleil ligger på
Frankrikes territorium, men gränsar till Monaco. Beausoleil är känt för sina många
soliga dagar. Staden har ett fantastiskt panorama över Medelhavsbukten, Monaco
och hamnen och är i övrigt omgiven av vackra landskap som präglar regionen.
Tillgång Bil: motorväg A8 7 minuter bort, Flyg: Nice Côte d'Azur flygplats ligger 25
minuters bilresa bort Tåg: Monaco TGV-station ligger 5 min med bil 
Utgifter og kostnader :
990 000 € byrå avgifter inkludert 


