
€437 000€437 000

Kjøp Kjøp Lägenhet med 3 rum Lägenhet med 3 rum 

Boyta: 61 m² Boyta: 61 m² 

Terrassområdet:Terrassområdet: 25 m²

Byggår:Byggår: 2025

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: söder

Åsikter:Åsikter: klart

Kök:Kök: Amerikanskt

Varme:Varme: kollektiva

Intern tilstand:Intern tilstand: ny

Index:Index:

dubbelglas, strandpromenad, lugna,

Orienté ouest, affärer till fots, elektriska

persienner, Sans vis-à-vis, terrass 

2 sovrum

2 terrasser

1 bad

1 toalett

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

Nytt program i Nice, några minuter från de vackra stränderna och alla faciliteter!
Lägenheter med och utan havsutsikt, ljusa med terrasser. Detta nya program med
124 lägenheter på 17 plan kommer att levereras under första kvartalet 2025. · I
hjärtat av ett ekodistrikt · Méridia spårvagnshållplats linje 3 vid foten av residenset
Fri utsikt över Var-slätten, Nice eller havet Residenset har alla bekvämligheter
Program En lyxig bostad i en innovativ och miljöansvarig miljö, signerad av
arkitekten Sou Fujimoto, som realiserar de anmärkningsvärda verk som är kända
över hela världen. En riktig flyg- och futuristisk arkitektur, symbol för det nya
hållbara projektet i Nice. Exceptionella lägenheter från 2 till 4 rum med
förstklassiga tjänster kommer att förföra dig! På sjutton våningar med utsikt över
Place Métropolitaine, med utomhusterrasser som vetter mot sublima
panoramautsikt över Nice och Medelhavet, erbjuder bostaden ett exceptionellt läge.
Projektet drar nytta av en anmärkningsvärd centralitet och utmärkt tillgänglighet.
Faktum är att butikerna och gemytligheten på de offentliga torgen besjälade av
butiker och restauranger finns där. Spårvagnsstationen (Méridia hållplats vid foten
av residenset) och busslinjerna gör det perfekta läget. Nice centrum och
tågstationen ligger 15 min med spårvagn och Nice Côte d'Azur flygplats ligger bara
7 min med spårvagn. · Geotermiskt kraftverk som går på vatten från Var · Exteriört
träsnickeri i fransk stil och motoriserade fönsterluckor på vikarna Entrédörr A2P1*
3 instickspunkter · Alla lägenheter kommer att ha 1 parkeringsplats Stora burspråk
släpper in ljus Sänkta notarieavgifter · Levereras med duschrum/badrum utrustad
Parkering med laddstationer RT2012-standarder Lägenheten som visas i denna
annons Lägenhetstyp 3 ligger på plan 9 i söderläge. Den är uppbyggd enligt
följande: 1 ingång, 1 badrum, 1 separat toalett, vardagsrum/amerikanskt kök, 2
sovrum. Trevlig Nice representerar en idealisk livsstil som hela världen avundas
oss och härskar över Baie des Anges som den obestridda huvudstaden på Côte
d'Azur. KONSTEN ATT LEVA PÅ CÔTE D'AZUR Rik på en tusenårig historia,
arvtagare till de stora antika civilisationerna, avslöjar Nice-regionen ett värdefullt arv
mellan hav och berg. I ljuset av en metropol mellan Europa och Medelhavet
Metropolen Nice Côte d'Azur och dess 545 000 invånare odlar dynamiken i ett
exceptionellt territorium. Nices internationella ställning beror mycket på dess


