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OMSCHRIJVING

Elegant gerenoveerd appartement met 2 slaapkamers en
2 badkamers met veel licht, op een centrale locatie.
Dit prachtige appartement van 124 m² ligt naast Plaza Portal de Elche. Het bevindt
zich op de eerste verdieping van een prachtig gebouw, zonder lift, dat uitkijkt op een
voetgangersstraat vlakbij de Rambla. Het gebied is zeer goed verbonden met de rest
van de stad met het openbaar vervoer.
Het pand heeft een volledige renovatie ondergaan met functies zoals houten vloeren
die een speciale charme toevoegen. Het pand krijgt veel natuurlijk licht dankzij het
balkon aan de straatkant en ramen op de binnenplaats.
De ruimte is verdeeld in dag- en nachtgebieden: het daggedeelte ligt aan de kant van
het appartement dat het dichtst bij de straat ligt en het nachtgedeelte ligt aan de
andere kant en is daarom erg rustig.
De hoofddeur komt uit in de ruime woon-eetkamer en open keuken met een balkon.
Een ingebouwde kast beslaat een hele muur van de woonkamer. De elegante zwarte
keuken is volledig uitgerust met ingebouwde koelkast en vaatwasser, oven, afzuigkap
en inductiekookplaat.
Een gang rechts leidt naar de eerste slaapkamer. Er is nog een slaapkamer met ensuite badkamer en nog een badkamer. Beide slaapkamers hebben grote ingebouwde
kasten en komen uit op een aangename binnenplaats die kan worden omgezet in een
kleine tuin gezien de overvloed aan natuurlijk licht.
Er is warme en koude airconditioning in het hele appartement.
Ideaal als hoofdverblijfplaats of als investering gezien de spectaculaire ligging.
Neem contact met ons op om een bezichtiging te regelen.
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Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Balkon, Exterior, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Volledig uitgeruste keuken

REF. ALI21718

€248,000 Appartement - Te koop - In prijs verlaagd

Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje » Alicante » Alicante ciudad » 03001

2

2

124m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

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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