
€573 000€573 000

Kjøp Kjøp Lägenhet med 3 rum Lägenhet med 3 rum 

Boyta: 64 m² Boyta: 64 m² 

Terrassområdet:Terrassområdet: 49 m²

Byggår:Byggår: 2025

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: sydväst

Åsikter:Åsikter: hav

Kök:Kök: Amerikanskt

Varme:Varme: kollektiva

Intern tilstand:Intern tilstand: ny

Index:Index:

havsutsikt, dubbelglas, strandpromenad,

lugna, 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

Lägenheten som presenteras i denna annons 3 rum och kök på plan 15, med
sydvästläge och havsutsikt. Lägenheten består av hall, 1 badrum, separat toalett
öppet kök och vardagsrumslösning samt 2 sovrum. Lägenheten ligger i ett helt nytt
projekt i Nice, bara några minuter från de vackra stränderna och andra
bekvämligheter i staden. Ljusa lägenheter med terrasser. Både med och utan
havsutsikt. Detta nya projekt består av 124 lägenheter fördelade på 17 våningar.
Leveransklar 1:a kvartalet 2025. · I hjärtat av en grön stadsdel -
Spårvagnshållplatsen Méridia, linje 3, stannar precis utanför · Panoramautsikt över
landsbygden i Var, Nice eller Medelhavet Projektet Detta är ett lyxigt bostadsprojekt
i en innovativ och hållbar miljö, signerat arkitekten Sou Fujimoto, som har ritat ett
antal byggnader över hela världen. Futuristisk arkitektur och en symbol för det nya
hållbara projektet i Nice. Här hittar du fantastiska 2- och 4-rumslägenheter som tar
andan ur dig! Lägenhetskomplexet med 17 våningar har ett exceptionellt läge med
utsikt över Place Métropolitaine. Utomhusterrasserna erbjuder panoramautsikt
över Nice och Medelhavet. Centralt i Nice, precis intill Mérida spårvagnsstation och
flera busslinjer, vilket ger dig enkel tillgång till lägenheterna. Mysiga torg, butiker
och restauranger i omedelbar närhet. Nices centrum och tågstation ligger 15
minuter bort med spårvagn och Nice Côte d'Azur flygplats ligger bara 7 minuter bort
med spårvagn. Faciliteter - Vattenburen värme · Motoriserade luckor på fönstren -
Entrédörr A2P1 * · Alla lägenheter har 1 parkeringsplats - Stora burspråk som
släpper in ljus - Sänkta notarieavgifter · Levereras med utrustat duschrum/badrum
- Parkering med laddstationer - RT2012-standarder Nice - det goda livet på
Rivieran. Nice är Rivierans obestridda huvudstad, och staden har en lång och stolt
historia. Staden ligger mellan hav och berg, och har med tiden utvecklats till en av
de viktigaste metropolerna i Medelhavet i Europa. Staden har 545 000 invånare,
men Nices internationella status gör att staden lockar mer än fem miljoner
besökare varje år. Promenade des Anglais, Cours Saleya blomstermarknad, Port
Lympia eller gamla stan är alla mytomspunna platser med tidlös charm. I Nice
hittar du kända universitet, utbildnings- och vetenskapliga forskningscentra, som
den europeiska teknikparken Sophia-Antipolis. Många stora, innovativa företag och
nystartade företag investerar i Nice-regionen varje år. Tillgång Flyga: Flygplatsen i


