
€641 375€641 375

Kjøp Kjøp Leilighet med 4 rom Leilighet med 4 rom 

Boa.: 82 m² Boa.: 82 m² 

Terrasseområde:Terrasseområde: 27 m²

Byggår:Byggår: 2025

Hoved himmelretning:Hoved himmelretning: vest

Utsikt:Utsikt: f jerne

Kjøkken:Kjøkken: I åpen løsning

Varme:Varme: kollektiv

Innvendig stand:Innvendig stand: ny

Stikkord :Stikkord :

vinduer med dobbellagsglass,

gangavstand til strand, stille og rolig,

Vestvendt, butikker i gangavstand,

elektriske persienner, Usjenert uten

innsyn, terrasse 

3 soverom

2 terrasser

1 bad

1 dusjrom

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

Leilighet Leilighet NiceNice

Nytt prosjekt i Nice med unik arkitektur, bare et par minutter fra de vakre strendene
og byens øvrige fasiliteter. Lyse leiligheter med terrasser. Både med og uten
sjøutsikt. Dette nye prosjektet består av 124 leiligheter i 17 etasjer. Leveringsklare
1. kvartal 2025. · I hjertet av et grønt nabolag · Trikkestopp Méridia, Linje 3, stopper
rett utenfor · Panoramautsikt over landskapet i Var, Nice eller Middelhavet  
Prosjektet Dette er et luksuriøst boligprosjekt i et innovativt og bærekraftig miljø,
signert av arkitekten Sou Fujimoto, som har tegnet en rekke bygninger over hele
over hele verden. Futuristisk arkitektur og et symbol på det nye bærekraftige
prosjektet i Nice. Her finner du fantastiske 2 og 4 romsleiligheter som vil ta pusten
fra deg! Leilighetskomplekset på 17 etasjer har en eksepsjonell beliggenhet med
utsikt over Place Métropolitaine. Utendørsterrassene har panoramautsikt over Nice
og Middelhavet. Sentralt i Nice, rett ved trikkestasjonen Mérida og flere busslinjer,
gir deg enkel adkomst til leilighetene. Koselige torg, butikker og restauranter i
umiddelbar nærhet. Nice sentrum og togstasjon ligger 15 minutter unna med trikk
og Nice Côte d'Azur flyplass ligger kun 7 minutter unna med trikk. Fasiliteter -
Vannbåren varme · Motoriserte skodder på vinduene - Inngangsdør A2P1* · Alle
leilighetene får 1 parkeringsplass - Store karnapper som slipper inn lys - Redusert
notarius honorar · Leveres med utstyrt dusjrom/bad - Parkering med ladestasjoner
- RT2012-standarder   Leiligheten i denne annonsen 4 roms leilighet i 14. Etasje
med vest-øst-beliggenhet. Leiligheten inneholder: 1 entré, 2 baderom hvorav et
med badekar, 1 separat wc, åpen stue og kjøkkenløsning, 3 soverom.   Nice – det
gode liv på Rivieraen. Nice er den ubestridte hovedstaden på Rivieraen, og byen
har en lang og stolt historie. Byen ligger mellom hav og fjell, og har gjennom tiden
utviklet seg til å bli en av Middelhavets viktigste metropoler i Europa. Byen har 545
000 innbyggere, men den internasjonale statusen til Nice gjør at byen tiltrekker seg
mer enn fem millioner besøkende hvert år. Promenade des Anglais, Cours Saleya
blomstermarked, Port Lympia eller gamlebyen er alle mytiske steder med tidløs
sjarm. I Nice finner du anerkjente universiteter, utdannings- og vitenskapelige
forskningssentre, som den europeiske teknologiparken Sophia-Antipolis. Mange
store, innovative selskaper og oppstartsbedrifter investerer seg hvert år i Nice-


