
VERKOCHT

REF. ALI19000

1.200.000 € Hotel - Verkocht
Excellent Hotel te koop in Playa San Juan, Alicante
Spanje »  Alicante »  Playa de San Juan »  03016

1.325m²
Plattegrond  

1.554m²
Perceeloppervlakte

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een strategisch gelegen project voor 14 loft-stijl
appartementen in de buurt van de beste
schoonheidsklinieken en het strand.

Het project ligt in het opvallende gedeelte van Playa de Albufereta, naast exclusieve
huizen en gerenommeerde gezondheidsfaciliteiten, zoals Instituto Bernabeu, Dr. Orts
en Vissum, onder andere.

Het project omvat 14 loft-achtige appartementen van tussen de 35 en 40 m², alle met
een terras en uitzicht op het prachtige bergpark van La Serra Grossa.

De lay-out kan worden aangepast, maar in theorie zou er op de begane grond een
receptie en commerciële ruimte zijn, voor verkoopautomaten of een bar, evenals het
zwembad, de tuin en de ontspanningszone. Dan, op elk van de twee verdiepingen,
zouden er 7 appartementen zijn en bovenaan een toren met nog een open chill-out
zone. In de kelder zouden er 14 parkeerplaatsen zijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te regelen.

lucasfox.co.nl/go/ali19000
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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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