
€750 000€750 000

Kjøp Kjøp Lägenhet med 3 rum Lägenhet med 3 rum 

Boyta: 103 m² Boyta: 103 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 40 m²

Terrassområdet:Terrassområdet: 215 m²

Åsikter:Åsikter: trädgård

Index:Index:

havsutsikt, lugna, affärer till fots, Sans vis-

à-vis, pool 

2 sovrum

1 terrasse

2 bad

1 dusjrom

1 parkering

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 NiceNice

Denna ljusa 3-rumslägenhet ligger i ett residens i stadsdelen Fabron i Nice. Det
erbjuder en Loi Carrez-yta på 103 m2, en stor privat trädgård på 200 m2 på
framsidan och en andra mindre privat trädgård på 15 m2 på baksidan. Två källare
och två stängda lådor ingår i priset. Alla rum i denna ljusa lägenhet har utsikt över
uteplatserna. Ett rymligt vardagsrum på 40 m2. två sovrum med egna badrum, kök
och en gästtoalett är alla förbundna med en hall. Den stora trädgården erbjuder
utsikt över grönskan utan någon vis-à-vis. Den gemensamma poolen och ett
solarium med utsikt över havet är tillgängliga för boendets boende Denna ljusa 3-
rumslägenhet ligger i ett residens i stadsdelen Fabron i Nice. Det erbjuder en Loi
Carrez-yta på 103 m2, en stor privat trädgård på 200 m2 på framsidan och en
andra mindre privat trädgård på 15 m2 på baksidan. Två källare och två stängda
lådor ingår i priset. Alla rum i denna ljusa lägenhet har utsikt över uteplatserna. Ett
rymligt vardagsrum på 40 m2. två sovrum med egna badrum, kök och en
gästtoalett är alla förbundna med en hall. Den stora trädgården erbjuder utsikt över
grönskan utan någon vis-à-vis. Den gemensamma poolen och ett solarium med
utsikt över havet är tillgängliga för boendets boende. Fabron är ett lugnt och
elegant distrikt i Nice. Även om det ligger mycket nära havet och bekvämligheterna,
ligger havet och stränderna 5 minuters bilresa bort. Flygplatsen och gamla stan
kan nås på 15 minuter med bil 
Utgifter og kostnader :
Godt condominium
750 000 € byrå avgifter inkludert 


