REF. ALIR21962

€1,800 Per maand Penthouse - Te huur

Excellent 2 Slaapkamer Penthouse met 90m² terras te huur in Alicante ciudad
Spanje » Alicante » Alicante ciudad » 03002
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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

Penthouse met grote terrassen, zeer licht en volledig
gerenoveerd met hoogwaardige afwerking, gelegen in een
historisch gebouw aan de Avenida de la Constitución.
Beschikbaar voor kort verblijf, minimaal 3 maanden.
De immense volledig gerestaureerde dubbele houten deur van dit gebouw laat ons
kennis maken met dit hoogwaardige pand. In de grote marmeren hal verwelkomt de
conciërge ons vanaf zijn toonbank. We gaan naar de zesde verdieping en betreden
het penthouse, met een hal die het daggedeelte aan de rechterkant en het
nachtgedeelte aan de linkerkant scheidt.
Aan de rechterkant vinden we een grote woon-eetkamer, die zeer licht is en met
grote kamerhoge ramen met uitzicht op het plein, het theater en verschillende
aangrenzende historische gebouwen vanaf het balkon. Bij het verlaten van deze
kamer vinden we een eerste terras met trappen die naar de terrassen bovenaan
leiden. Vanaf hier kunt u genieten van de zeelucht en avonden en feesten met familie
en vrienden, want er is voldoende ruimte om deze onvergetelijke evenementen te
organiseren. Het bevat ook een solarium met een jacuzzi van bijna 90 m².
Terugkerend naar de hal, aan de linkerkant vinden we het nachtgedeelte met een
complete badkamer en de grote keuken, volledig gerenoveerd. Volg de gang naar de
zijkant en we vinden de eerste slaapkamer met een eigen badkamer en aan het einde
de tweede slaapkamer die ook een eigen badkamer heeft.
De woning beschikt over een parkeerplaats in het gebouw zelf, inbouwkasten, een
individueel verwarmingssysteem, airconditioning en opslag.
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Terras, Jacuzzi, Conciërge service,
Prive garage, Lift, Klassieke bouwstijl,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Berging,
Bijkeuken, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken
Nu beschikbaar!
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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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