
VERKOCHT

REF. ALI21937

220.000 € Appartement - Verkocht
2 Slaapkamer Appartement te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

121m²
Woonoppervlakte

+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

Modern en licht appartement met 2 slaapkamers en een
balkon te koop in het hart van Ensanche - Diputación,
Alicante.

Gastvrij appartement met 2 slaapkamers naast Plaza Séneca, in een woonwijk met
een breed scala aan diensten.

Het pand is onlangs gerenoveerd en is klaar om te betrekken. De ruime woonkamer
en hoogwaardige keuken met magnetron, oven en kookplaat zijn bijzonder
opmerkelijk.

We betreden het appartement direct in de ruime woonkamer met een open keuken.
Deze kamer is ruim, licht en zeer veelzijdig met veel natuurlijk licht, aangezien hij
toegang heeft tot een mooi balkon.

Het nachtgedeelte bevindt zich net achter de keuken langs een gang. Aan de
linkerkant vinden we de eerste complete badkamer met een raam en een moderne
douche.

Vervolgens vinden we de eerste lichte slaapkamer en aan de achterzijde is er een
ruime tweepersoonsslaapkamer met een grote witte inbouwkast die de hele muur
overspant. Het heeft ook een eigen badkamer met een raam.

Dit appartement bevindt zich op de tweede verdieping van een zeer mooi en rustig
gebouw met een lift en oprit die gemakkelijke toegang biedt. Bij binnenkomst vangen
we onze spiegelbeeld in een fantastische spiegel.

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

lucasfox.co.nl/go/ali21937

Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Alarm, Balkon, Exterior
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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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	Modern en licht appartement met 2 slaapkamers en een balkon te koop in het hart van Ensanche - Diputación, Alicante.

