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REF. ALI23372

1.170.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Penthouse met 36m² terras te koop in Alicante ciudad
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03005

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

227m²
Plattegrond  

36m²
Terras

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Indrukwekkend nieuwbouw penthouse met zwembad en
fitnessruimte, instapklaar, aan de exclusieve Avenida
General Marva, in het hart van Alicante.

Ongelooflijk penthouse gelegen in een nieuwbouwproject van 7 verdiepingen, in een
indrukwekkend emblematisch gebouw op de hoek van Avenida General Marva en
Avenida de la Constitucion, in het hart van Alicante.

Het ontwerp van de gevel, met uitzicht op de Plaza de Los Luceros, de kwaliteit van
het pand en de privacy van het zwembad op het dak bieden u een nieuwe manier om
de stad en haar heerlijke klimaat te ervaren.

Deze woning heeft een bebouwde oppervlakte van 227 m² en een terras van 36 m².
Het heeft 4 slaapkamers met tweepersoonsbedden, 3 badkamers, een ruime
eetkamer, een volledig uitgeruste keuken (gelegen naast een hal) en een lichte
woonkamer van 24 m².

Dit gloednieuwe penthouse biedt afwerkingen van de hoogste kwaliteit en is
ontworpen met veel elegantie. Het maakt deel uit van een uniek project in de stad
Alicante, met vloeren van topkwaliteit van Porcelanosa en Siemens-apparaten.

Opgemerkt moet worden dat er in de kelder van het gebouw een exclusieve
gemeenschappelijke ruimte is met een fitnessruimte, de perfecte ruimte om te
ontkoppelen na een lange dag werken. Het heeft ook een spectaculaire verticale
designtuin.

De ontwikkeling heeft ook een sociale ruimte met een gastronomische keuken, een
exclusieve ruimte voor sociaal leven in het gebouw met een kamer met
airconditioning en is volledig uitgerust met een keuken.

Dit penthouse biedt alle comfort, een berging en de mogelijkheid om tot twee
garageplaatsen te kopen. De video-intercom voor toegangscontrole tot de
ontwikkeling en de eigendommen zorgt voor een grote gemoedsrust.

lucasfox.co.nl/go/ali23372

Uitzicht op de bergen, Terras,
Verwarmd zwembad , Conciërge service,
Gym, Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats, ,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Beveiliging,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Nieuwbouw, Service lift,
Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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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