
REF. ALI39012

775.000 € Penthouse - Venda
Penthouse Excelentes condições Quartos with 50m² terraço à venda em Alicante
ciudad
Spain »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

2
Quartos  

1
wc  

135m²
Plano  

50m²
Terraço

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.pt Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Excelente cobertura de 2 quartos com terraço de 50 m² e
vistas imbatíveis, com licença turística para venda no
centro de Alicante

Esta incrível propriedade está localizada no 31º andar do edifício mais alto de
Alicante e oferece vistas incríveis do mar e da montanha.

O apartamento é composto por 2 quartos espaçosos com roupeiros embutidos, uma
casa de banho, cozinha totalmente equipada e uma sala com acesso ao terraço de 50
m2 com jacuzzi e deck em madeira.

Ambos os quartos têm vistas incríveis e muita luz, enquanto de um terraço você pode
desfrutar de vistas do Castelo de Santa Bárbara, do porto de Alicante e até o cabo de
Santa Pola.

O apartamento é vendido totalmente mobilado, todos os móveis e jacuzzi incluídos
no preço. Tem ar condicionado central, chão em mármore e vidros duplos.

O apartamento tem licença turística e pode ser interessante como investimento. Está
localizado no coração de Alicante, a apenas 500 metros da praia, com todas as
atrações, restaurantes e lojas nas proximidades.

Ligue-nos hoje para marcar uma visita a esta propriedade única.

lucasfox.pt/go/ali39012

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Jacuzzi, Luz natural, Vistas,
Janelas de vidro duplo ,
Armários empotrados , Ar condicionado
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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