
€13 250 000€13 250 000

Kjøp Kjøp Lägenhet med 3 rum Lägenhet med 3 rum 

Boyta: 92 m² Boyta: 92 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 36 m²

Terrassområdet:Terrassområdet: 37 m²

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: söder

Kök:Kök: utrustad

Intern tilstand:Intern tilstand: utmärkt

Index:Index:

dubbelglas, strandpromenad, affärer till

fots, Hiss, pool, luftkonditionering 

2 sovrum

1 terrasse

2 bad

1 garasje

1 parkering

1 hule

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 Cap d'AntibesCap d'Antibes

I hjärtat av ett lyxigt boende beläget på Cap d&#39;Antibes, en magnifik lägenhet i
söderläge belägen på första våningen bestående av två sovrum. Det är en del av
en samling av utsökt designade lägenheter, kompletterade av elegant anlagda
trädgårdar, med en infinitypool utomhus och tennisbana. Inomhusfaciliteterna
inkluderar ett lugnt spa med jacuzzi, ångbad, isrum och bastu, samt ett fullt utrustat
gym. Beläget 200 meter från Pinède de Juan les Pins och sandstränderna i hjärtat
av ett bostadsområde och lugnt område men också nära till affärer och
restauranger och drar nytta av förstklassiga tjänster: 24-timmars bevakning,
bevakning, concierge, säker underjordisk parkering. Ett exceptionellt läge på Côte
d&#39;Azur! Lägenheten erbjuder en boyta på cirka 93 m² bestående av en hall, ett
rymligt och ljust vardagsrum som vetter mot ett öppet kök, ett master bedroom med
badrum och ytterligare ett sovrum med duschrum . Varje rum har tillgång till en
trevlig terrass i söder och österläge. Du kommer att charmas av kvaliteten och
förfining av ytorna. Inhägnad bostad med 24-timmars bevakning och
conciergeservice, vilket ger ovärderlig sinnesfrid. Säljes med en parkeringsplats
och en källare belägen i den säkra underjordiska. Besöksparkering finns.
TJÄNSTER: Vattenavhärdare, Luftkonditionering, Hemautomation, Dubbelglas,
Skjutfönster, Internet, Möblerad, Dubbelflödesventilation, Elektriska fönsterluckor,
Utomhusbelysning, Tillgänglig för funktionshindrade, Brandlarm, Hiss, Concierge,
Fiberoptik, Kabel-TV, Larm, Väktare, Intercom , Elektrisk grind, Förstärkt dörr,
Videoövervakning, Videotelefon, Simbassäng, Bastu, Spa, Tennis, Termostat
ansluten. 
Utgifter og kostnader :
13 250 000 € byrå avgifter inkludert 


