
REF. ALI25079

370.500 € Appartement - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 30m² terras te koop in Alicante ciudad
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03670

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

148m²
Plattegrond  

30m²
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

Uitstekend nieuw 3-slaapkamer appartement te koop
gelegen op de begane grond van het Annapurna
wooncomplex.

De nieuwbouwproject Residencial Annapurna is gelegen in Font de Llop, in een
groene natuurlijke omgeving omgeven door golfbanen. Het complex heeft een
zwembad, golfbanen, een fitnessruimte en een restaurant; ideaal voor liefhebbers
van golf en natuur.

Dit bijzondere appartement meet 130 m². Bij binnenkomst vinden we een hal en aan
de linkerkant het nachtgedeelte met de 3 slaapkamers en badkamers. Ondertussen
bevindt zich aan de rechterkant het dagverblijf met woonkamer en de open keuken
aan de rechtermuur van de ruimte. Ten slotte biedt het toegang tot een groot terras,
een open veranda en een overdekte veranda.

Het pand profiteert van goede afwerkingen en accessoires om maximaal comfort voor
de eigenaren te garanderen. De keuken is uitgerust met meubilair van hoge kwaliteit
en maximale functionaliteit.

Alle kamers hebben grote ramen van het type Climalit, die veel natuurlijk licht
binnenlaten, in aluminium kozijnen met koudebrugonderbreking, ideaal voor winters.
Alle slaapkamers zijn voorzien van inbouwkasten.

Het appartement is uitgerust met pre-installatie van alarm en led-verlichting met
een laag verbruik.

Het is mogelijk om de woning te personaliseren met enkele extra's zoals een jacuzzi,
kledingkasten, vloerverwarming en Whirlpool toestellen voor een meerprijs.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

lucasfox.co.nl/go/ali25079

Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Exterior, 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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