REF. ALIR24460

€1,350 Per maand Appartement - Te huur

Excellent 3 Slaapkamer Appartement te huur in Alicante ciudad, Alicante
Spanje » Alicante » Alicante ciudad » 03001

3
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127m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

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

Gerenoveerd en licht 3-kamer appartement nabij de
haven van Alicante en met een eigen garage.
Dit prachtige appartement met hoogwaardige afwerking en meubilair is een zeldzame
vondst.
We komen binnen via een zeer ruime woonkamer met 2 elegante witleren banken,
een tafel en een grote tv. Daarnaast staat er een houten en glazen tafel voor acht
personen naast de grote ramen, die voor veel lichtinval zorgen. De woonkamer heeft
directe toegang tot een aangenaam overdekt terras met een kleine tafel, een bank en
stoelen om te ontspannen en te genieten van het overvloedige natuurlijke licht.
Het appartement heeft 3 slaapkamers. Een daarvan is een tweepersoonsslaapkamer
en heeft een grote ingebouwde kledingkast en een ruime ingebouwde badkamer met
een raam. De tweede, een eenpersoonsslaapkamer, is perfect voor gasten of om als
kantoor te gebruiken. De derde slaapkamer heeft momenteel twee
eenpersoonsbedden, een inbouwkast en een groot raam. Er is nog een complete
badkamer met een grote douche.
De open keuken is volledig uitgerust met een oven, koelkast, broodrooster en
koffiezetapparaat.
Het appartement is zeer veilig omdat het een dubbele deur heeft. Het is gelegen in
een gebouw met een lift die slechts één appartement per verdieping heeft.
Daarnaast heeft het een parkeerplaats met eigen toegang, airconditioning in alle
kamers en houten vloeren (behalve in de keuken).
Dit is een unieke kans om te wonen in een gerenoveerd pand in het hart van Alicante.
Neem contact met ons op voor een bezichtiging.
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lucasfox.co.nl/go/alir24460
Prive garage, Lift, Marmeren vloeren,
Mozaïeke tegelvloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Dichtbij openbaarvervoer,
Exterior, 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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