REF. ALI21050

€170,000 Penthouse - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje » Alicante » Alicante ciudad » 03009

3

2

120m²

1,043m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
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OMSCHRIJVING

Dit fantastische appartement met 3 slaapkamers, in
uitstekende staat, bevindt zich in een modern gebouw
dicht bij het stadscentrum in een zeer groene omgeving.
Als we het appartement aan de linkerkant binnenkomen, vinden we de grote
woonkamer met een balkon. Aan de rechterkant is de volledig uitgeruste keuken en
galerij met hoogwaardige afwerking. In dezelfde richting, aan de straatkant, zijn er
twee zeer lichte slaapkamers aan de buitenzijde, een met een groot raam en de
andere met een balkon. Beide slaapkamers kijken uit op het park. Aan de andere
kant van de slaapkamers zijn er twee volledige badkamers.

Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje

lucasfox.co.nl/go/ali21050
Prive garage, Parkeerplaats,
Airconditioning, Balkon,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

REF. ALI21050

€170,000 Penthouse - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Alicante ciudad, Alicante
Spanje » Alicante » Alicante ciudad » 03009

3

2

120m²

1,043m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

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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