
VERKOCHT

REF. ALI19211

340.000 € Appartement - Verkocht
3 Slaapkamer Appartement met 48m² terras te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03016

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

148m²
Plattegrond  

48m²
Terras
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Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Verrassend penthouse met 3 slaapkamers, te renoveren,
met uitzonderlijk uitzicht op de bergen, de landtong en
de Middellandse Zee.

Dit verbazingwekkende penthouse van 148 m² ligt aan de kust, in de buurt van het
strand Albufereta, dat bekroond is met een blauwe vlag en bekend staat om zijn
schoonheid en rust. Vanwege de fantastische locatie biedt het pand een
benijdenswaardig uitzicht over het Serra Grossa-gebergte en de prachtige
Middellandse Zee.

Momenteel is het pand verdeeld over 3 slaapkamers met toegang tot het terras aan
de voorzijde, waardoor elke kamer op het zuiden ligt met een prachtig uitzicht op zee.
Er zijn ook 2 badkamers en een groot gebied waar een woonkamer, eetkamer of
keuken kan worden geplaatst, met nog meer ongelooflijke uitzichten op de zee en de
bergen.

Het gebouw biedt verschillende parkeerplaatsen aan de buitenkant, een op
ingangsniveau, een op zwembadniveau en een derde privégedeelte in de garage. Het
zwembad bevindt zich in de tuin van de accommodatie, het meest privégedeelte, en
streeft ernaar de eigenaars privacy en rust te bieden.

Het pand werd in 2005 bijgewerkt, maar met een gedeeltelijke renovatie zal het zijn
maximale potentieel kunnen bereiken als een prachtig pand, om volledig te worden
genoten.

lucasfox.co.nl/go/ali19211

Zeezicht, Uitzicht op de bergen,
Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Service lift,
Rolstoeltoegankelijk, Renovatie object,
Exterior, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging
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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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