
VERKOCHT

REF. ALI20297

325.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer appartement te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

104m²
Plattegrond

+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

Prachtig pand met 2 slaapkamers dat volledig is
gerenoveerd met moderne designdetails in een elegant,
historisch gebouw.

Bij het passeren van de hoofdingang bevinden we ons in een prachtig gebouw,
geklasseerd als historisch erfgoed: een exclusieve ervaring. Een moderne en veilige
lift brengt ons naar de derde verdieping, waar de woning zich bevindt, die ons
verwelkomt met zijn imposante houten deur. Aan de linkerkant vinden we een grote
kamer aan de straatkant, met 3 balkons in achttiende-eeuwse stijl. Eén ervan, zoals
een terras, biedt plaats aan een kleine tafel en twee stoelen om te genieten van de
zeebries.

Aan de rechterkant van de woonkamer vinden we een volledig uitgeruste keuken met
moderne apparatuur en veel opbergruimte.

Via een gang die rechts van de ingang uitkomt, vinden we een slaapkamer met
houten vloeren en ruime moderne kasten met spiegeldeuren. Deze kamer heeft een
eigen badkamer, die de elegante stijl van de renovatie behoudt en licht is.

Aan het einde van de hal, aan de linkerkant, bevindt zich de tweede badkamer met
hoogwaardige afwerking en modern design, zelfs breder dan de eerste. Voor deze
badkamer bevindt zich de grote slaapkamer, die ruim en licht is. Het omvat een
speciale ruimte die een kleedkamer vormt, omringd door grote inbouwkasten met
spiegeldeuren.

Deze fantastische woning met een hoog plafond heeft airconditioning en
verwarmingsbuizen en een alarm.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/ali20297

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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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.

REF. ALI20297

325.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer appartement te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

104m²
Plattegrond

+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

	Prachtig pand met 2 slaapkamers dat volledig is gerenoveerd met moderne designdetails in een elegant, historisch gebouw.

