
VERKOCHT

REF. ALI23577

250.000 € Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Penthouse met 100m² Tuin te koop in Gran Alacant,
Alicante
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03130

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

101m²
Plattegrond  

144m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Hoogwaardig nieuwbouw penthouse met indrukwekkend
terras aan zee. 3 slaapkamers, solarium 100 m², zwembad
en mogelijkheid om ook een parkeerplaats in de garage
toe te voegen.

Nieuwbouw penthouse van hoge kwaliteit met een enorm terras aan zee. 3
tweepersoonsslaapkamers, solarium van 100 m² en garage; elk denkbaar comfort.

Gran Alacant is een van de meest bevoorrechte locaties in de regio Alicante vanwege
alles wat er omheen ligt. Het is ook de locatie van dit gastvrije project met
individuele villa's, bungalows op de begane grond met een eigen tuin en penthouses
met uitzicht, enorme terrassen en privésolaria.

Vanaf het moment dat we het appartement binnenkomen, zijn we gecharmeerd van
de vloeiende ruimte, het uitzicht en het licht dat de woonkamer biedt met de grote
kristallen deur die het naar het buitenterras verbindt - alles bij elkaar waardoor de
eigenaar een buitenleven voelt.

Het daggedeelte, bestaande uit de open keuken, de woon-eetkamer en het terras van
44 m², vormt het centrale punt van de woning. Hier kunnen we genieten van een
familieontbijt, op zondag met vrienden iets lekkers koken onder het genot van een
drankje of een potje kaarten op het terras met uitzicht op het zwembad. Bij de entree
hebben we ook de wasruimte die ook een zeer nuttige opslagplaats is.

Als we door de hal lopen, vinden we aan de rechterkant twee slaapkamers met
ingebouwde kasten en grote ramen met elektrische rolluiken, zoals in het hele huis.
Een badkamer met een douche dient deze kamer en het daggedeelte.

De hoofdslaapkamer heeft ingebouwde kasten, een complete eigen badkamer en een
enorme schuifdeur naar het hoofdterras.

Vanaf het terras gaan we omhoog naar het privé-solarium van 100 m². Dit is een van
de beste ruimtes en is een ruimte die kan worden aangepast aan de wensen van de
eigenaar en waar ze bijna het hele jaar door veel tijd kunnen doorbrengen. Er is
stromend water en ruimte voor een barbecue, ligstoelen, banken en nog veel meer.
Vanaf hier hebben we 360 uitzicht over de gemeenschappelijke ruimte en de
natuurlijke omgeving.

lucasfox.co.nl/go/ali23577

Zwembad, Terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging,
Airconditioning
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Als we de trap aflopen komen we aan in de gemeenschappelijke ruimte, een tuin met
palmbomen, citroen, sinaasappelbomen en een groot gemeenschappelijk zwembad
voor de vakantie.

Het pand kan zonder meubels en decoratie gekocht worden voor 249.000 euro. De
volledig gemeubileerde prijs met decoratie en inbouwapparatuur bedraagt 299.000
euro. Voor 12.000 euro kunt u ook een privégarage kopen met een berging van 7 m².

De ontwikkeling is voltooid en er zijn nog maar 2 eenheden over. Om deze reden, als
u graag een huis heeft met veel privé-buitenruimte in de buurt van het strand en het
winkelgebied, maar dat niet veel onderhoud of kosten met zich meebrengt, bel ons
dan om een bezichtiging te regelen.
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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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