
€929 000€929 000

Kjøp Kjøp Lägenhet med 4 rum Lägenhet med 4 rum 

Boyta: 107 m² Boyta: 107 m² 

Terrassområdet:Terrassområdet: 30 m²

Byggår:Byggår: 2015

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: söder

Åsikter:Åsikter: panorama

Kök:Kök: kök

Varmt vann:Varmt vann: kollektiva

Varme:Varme: kollektiva

Intern tilstand:Intern tilstand: utmärkt

Bygningsstaten:Bygningsstaten: bra

Index:Index:

havsutsikt, dubbelglas, strandpromenad,

lugna, affärer till fots, Hiss, Sans vis-à-vis,

luftkonditionering 

3 sovrum

2 terrasser

2 dusjrom

2 toalett

2 garages

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): B

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): A

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

Lägenhet Lägenhet Juan-les-PinsJuan-les-Pins

JUAN LES PINS VAD ÖVSTA VÅNINGEN - 4-RUMSLÄGENHET MED TERRASSER
MED HAVSUTSIKT I Antibes/Juan-les-pins, i hjärtat av bostadsområdet &quot;Bijou
Plage&quot;, mellan stranden och stadens centrum, bara 5 minuters promenad
från havet, i en ny och intim bostad, kom och upptäck den fantastiska 180 °
havsutsikt från denna 107 m2 stora lägenhet på översta våningen med hiss. Du
kommer att njuta av ett rymligt vardagsrum med ett öppet kök utökat med en stor
terrass där du kan beundra en fantastisk havsutsikt från Cap d&#39;Antibes till
Lérinsöarna. Sovdelen erbjuder för närvarande 2 vackra sovrum (möjlighet att
enkelt återskapa det 3:e ursprungliga sovrummet) och två badrum. En entré, en
tvättstuga och många skåp kompletterar denna fastighet. På parkeringssidan
kommer du att dra nytta av två stängda boxar som är lätta att komma åt. Den här
lägenheten erbjuder dig all komfort och energibesparingar som är relaterade till
fördelarna med en ny konstruktion. Skolor på alla nivåer (från dagis till gymnasiet)
ligger mindre än 10 minuter från lägenheten. När det gäller kollektivtrafiken finns
flera busslinjer några steg från fastigheten. Flygplatsen Nice-Côte-D&#39;Azur
ligger mindre än 14 km bort. Du hittar en småbåtshamn inte långt från boendet.
Det finns också ett stort utbud av restauranger och butiker. 
Utgifter og kostnader :
Nåværende årlige kostnader 4 920 €
Godt condominium
83 mange 929 000 € byrå avgifter inkludert 


