REF. ALI17378

€285,000 Appartement - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje » Alicante » Alicante ciudad » 03001
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Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
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OMSCHRIJVING

Prachtig gerenoveerd 3-slaapkamer appartement met
grote ruimtes en uitstekende afwerkingen, te koop in het
centrum van Alicante, in de buurt van diensten en de
oude stad.
Dit prachtige appartement van bijna 100 m² is volledig gerenoveerd met uitstekende
materialen en een smaakvolle stijl. Het is gelegen in een gezellige straat in het
centrum van Alicante met toegang tot het openbaar vervoer naar stranden en
toeristische attracties. De luchthaven van Alicante ligt op slechts 20 minuten rijden
met de bus. De Esplanade en het beroemde strand van Postiguet zijn zeer dichtbij en
steken de pittoreske oude wijk en de traditionele straten met historische hoekjes en
onvergetelijke eetervaringen over.
Het appartement bevindt zich in het Loyola-gebouw, met slechts twee eenheden per
verdieping en een ruime lift. Bij binnenkomst van het appartement vinden we een
ontvangstruimte die ons links leidt naar een zeer goed uitgeruste en lichte keuken.
Daarnaast hebben we de ruime woonkamer met uitzicht op de straat. Na de lobby,
aan de rechterkant, is de eerste badkamer, en dan bereiken we 2 slaapkamers, beide
helder. Aan het einde van de lobby bevindt zich de hoofdslaapkamer, die zeer ruim
en licht is met een eigen badkamer. Alle slaapkamers hebben inbouwkasten en
hoogwaardige kasten.
Een huis als dit is perfect voor een professioneel paar dat veel ruimte nodig heeft in
het centrum van de stad of voor een gezin dat het hele jaar door van het sociale en
culturele leven van Alicante wil genieten.
Neem contact met ons op om dit prachtige appartement te bezoeken.
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Lift, Marmeren vloeren, Airconditioning,
Balkon, Inbouwkasten, Nieuwbouw
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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