
VENUT/UDA

REF. ALI32925

415.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic de 3 dormitoris amb 40m² terrassa en venda a Cabo de las Huertas, Alicante
Espanya »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

180m²
Plànol  

40m²
Terrassa

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Àtic de 3 dormitoris amb un ampli saló-menjador i una
gran terrassa amb fantàstiques vistes al mar i la
muntanya en venda a Cabo de las Huertas, Alacant.

Fantàstic àtic a primera línia de mar a l'Albufereta, davant de la platja de l'Almadraba.
Es troba a l'avinguda principal i perfectament comunicat amb autobús i tramvia. Es
troba en una zona envoltat de tots els serveis i comerços, on es pot anar
còmodament caminant.

Aquest àtic gaudeix d´una privadesa exclusiva, gràcies a la ubicació de l´edifici ja que
és l´únic pis de la seva planta. Les seves impressionants vistes estan totalment
clares, ja que és un dels edificis més alts de la zona i és davant del mar. Es tracta
d'una construcció sòlida i de qualitat, en perfecte estat de conservació i amb una
distribució excel·lent. Per tot això, resulta un habitatge molt còmode, agradable i
acollidor.

La vivenda és totalment exterior, molt àmplia i amb grans finestrals que la il·luminen
amb llum natural durant tot el dia.

Disposa d´un rebedor que dóna pas al gran saló-menjador, amb els seus enormes
finestrals frontals al mar. A l'esquerra, tenim accés al dormitori principal, amb
vestidor i un bany privat enorme. A l'altra banda del saló-menjador, es disposa la
cuina totalment equipada i el passadís que condueix als altres dos dormitoris i al
bany secundari. A més, un dels dormitoris gaudeix daccés a la gran terrassa i les
vistes a la muntanya.

L'àtic es presenta en un gran estat de conservació, tot amb grans qualitats i millores
com la porta blindada, aire condicionat per split, radiadors elèctrics, sostres
d'escaiola amb il·luminació integrada, tendals, fusteria de roure, terres de tarima
flotant de primera qualitat i finestres dalumini.

Disposa de plaça d´aparcament i traster.

lucasfox.cat/go/ali32925

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
A primera línia de mar , Terrassa, Ascensor,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Vestidor,
Saló de bellesa , Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.

REF. ALI32925

415.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic de 3 dormitoris amb 40m² terrassa en venda a Cabo de las Huertas, Alicante
Espanya »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

180m²
Plànol  

40m²
Terrassa

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat

	Àtic de 3 dormitoris amb un ampli saló-menjador i una gran terrassa amb fantàstiques vistes al mar i la muntanya en venda a Cabo de las Huertas, Alacant.

