
REF. ALIR26975

2.000 € Per maand Appartement - Te huur
Excellent 4 Slaapkamer appartement te huur in Alicante ciudad, Alicante
Spanje »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

133m²
Plattegrond

+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

Spectaculair 4-kamer appartement te huur voor minimaal
12 maanden, gelegen aan La Rambla, in het hart van
Alicante.

Lucas Fox International presenteert dit prachtige huis met hoge plafonds in een van
de beroemdste wijken van Alicante, in het karakteristieke gebouw "La Adriática", op
de hoek van Rambla Méndez Núñez.

Een centralere locatie in de hele stad zult u niet vinden, met de beste
recreatiegebieden binnen handbereik, evenals tal van restaurants, cafés en winkels.
Het biedt ook zeer goede bus-, tram-, trein- en nationale route N-332 verbindingen.
Wat betreft het strand, op slechts 600 meter lopen, scheidt het appartement van het
prachtige strand van Postiguet, waar u kunt zwemmen met een prachtig uitzicht op
het kasteel van Santa Bárbara.

Het pand is volledig gerenoveerd en biedt ruime en moderne ruimtes met natuurlijke
houten vloeren, hoge plafonds, geleide airconditioning, gladde wanden en wit gelakte
deuren. Het meubilair is modern van stijl en elke slaapkamer heeft houten kasten
met veel opbergruimte. Het appartement heeft ook hoogwaardige behuizingen met
een camera en een kantelsysteem, dat volledige geluidsisolatie biedt, zodat u kunt
genieten van de rust van het huis.

Als we het appartement binnenkomen, vinden we eerst de hal, met aan de
rechterkant een slaapkamer die als kantoor kan worden gebruikt. Na de gang zijn aan
de linkerkant drie andere ruime slaapkamers, terwijl we aan de rechterkant de
keuken hebben die is uitgerust met alle benodigde apparatuur en twee volledige
badkamers met porseleinen stenen vloeren (een met een ligbad en de andere met
een douchecabine). Aan het einde van de gang is de woon-eetkamer zeer licht met
grote ramen en prachtig uitzicht, evenals een eethoek.

Het is een unieke kans als je wilt genieten van de beste kwaliteiten en in de beste
buurt van de stad wilt wonen.

Neem contact met ons op om een bezoek te regelen.

lucasfox.co.nl/go/alir26975

Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Alarm,
Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.

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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