
VERKOCHT

REF. ALI21276

680.000 € Penthouse - Verkocht
5 Slaapkamer Penthouse met 84m² terras te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

5
Slaapkamers  

2
Badkamers  

216m²
Plattegrond  

84m²
Terras

+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 penthouse-appartement met 5 slaapkamers dat
een uitstekende kwaliteit van leven biedt in een gebouw
met een ongelooflijk uitzicht op de stad, gelegen aan de
elegante Avenida Federico Soto, in de buurt van de
Luceros-fontein.

Om deze woning te bereiken, vinden we de ingang van het elegante gebouw dat
normaal toegang biedt, hoewel het ook een oprit heeft met een automatisch
openende deur. De lift brengt ons naar de ingang van het appartement op de tiende
verdieping.

Eenmaal daar, aan de linkerkant van de hal, vinden we een ontvangstruimte die kan
worden gebruikt als kantoor. Naast deze kamer bevindt zich de woonkamer, die de
grootsheid van het uitzicht op deze zolder begint te tonen. In dezelfde richting volgen
we twee slaapkamers en de hoofdslaapkamer aan de achterkant van het pand.

Als je door de gang naar rechts loopt, is er nog een slaapkamer die, net als de vorige,
naar buiten kijkt. Aan het einde van de hal zijn twee complete badkamers. Bij
terugkomst in die hal en voor de badkamers, is er een ingang naar een ruime keuken
met een grote galerij en een service-ingang met zijn lift, dus het pand heeft dubbele
toegang per lift.

Last but not least moeten we het terras van 84 m² benadrukken met toegang vanuit
alle slaapkamers en de woonkamer. Het is zeer breed en biedt een panoramisch
uitzicht over bijna 360 graden van de stad, zodat u het beste van Alicante kunt
waarderen, terwijl het de woning licht en lucht biedt.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/ali21276

Zeezicht, Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk, Bijkeuken,
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.
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