
VERKOCHT

REF. ALI30717

601.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer appartement met 20m² terras te koop in Alicante ciudad
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03130

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

162m²
Plattegrond  

20m²
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
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OMSCHRIJVING

Spectaculair appartement van 162 m² in een nieuw
gebouw in Santa Pola, gelegen aan de kust met een
onovertroffen uitzicht op de haven, het eiland Tabarca en
de zee.

Appartement te koop aan de kust in Santa Pola.

Het appartement behoort tot de nieuwbouwproject Las Velas, die zijn naam dankt
aan zijn locatie, een eerbetoon aan dit vissersdorp aan de kust en zijn haven, vol
zeilen in de zee, die u vanaf het pand kunt zien.

Omdat het in de baai van Santa Pola zelf ligt, biedt het zijn bewoners een
authentieke sfeer van luxe, met veel rust overdag en een levendige sfeer 's nachts,
evenals prachtige uitzichten. Evenzo biedt het u de beste mediterrane gastronomie
met verse kwaliteitsproducten, evenals allerlei diensten die nodig zijn voor uw
dagelijks leven.

Het gebouw is gebouwd met materialen van topkwaliteit en onder de huidige
regelgeving die normen garandeert. Een van de kenmerken die dit gebouw uniek
maakt, is dat het een energieklasse A heeft, dankzij het goede ontwerp en de goede
ligging, de krachtige installaties, de goede isolatie van de gevel en het dak en het
gebruik van actieve en passieve hernieuwbare energiebronnen.

Dit appartement heeft een woon-eetkamer met de open keuken met toegang tot het
terras met een fantastisch uitzicht op de zee. Het nachtgedeelte biedt twee
slaapkamers, een badkamer en de ruime hoofdslaapkamer met eigen badkamer.

Het wordt gepresenteerd met uitzonderlijke kwaliteitsafwerkingen zoals de
porseleinen steengoedvloer, warm / koud airconditioning via kanalen, een
aerothermisch systeem, wit gelakt timmerwerk, veiligheidsdeur, hoogwaardige
dubbele beglazing en video-intercom, onder anderen.

Parkeerplaatsen worden aangeboden vanaf € 45.000

De prijs van de appartementen in de ontwikkeling varieert van 385.000 euro tot
621.000 euro.

Neem contact op om elk appartement van deze ongelooflijke nieuwbouwproject te
bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/ali30717

Zeezicht, Eerste lijn zee, Terras,
Prive garage, Verwarming, Verhuur licentie,
Uitzicht, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Berging, 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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