
SÅLD

REF. ALI24171

324 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Alicante ciudad, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

4
Sovrum  

2
Badrum  

140m²
Planlösning

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Helt utvendigt hörnlägenhet med en ljus terrass, till salu
några meter från hamnen i Alicante.

Lägenhet med 3 fasader, med en stor terrass med utsikt över Plaza Gabriel Miró och
dess gamla träd.

Fastigheten ligger i ett hörn, så den är mycket ljus och rymlig, med en fasad utifrån
och har inga grannar på samma våning eller på sidorna.

Ingången till byggnaden är elegant och mycket attraktiv och har en stor spegel och en
ramp för enkel åtkomst.

För närvarande har lägenheten en hall med en stor spegel, som leder till två områden
som kan användas som två oberoende hem. Till höger hittar vi 3 stora utsidan mot
sovrum med komplett badrum. Till vänster ser vi det fullt utrustade köket med
Whirlpool och Siemens-apparater. Dessutom har vi ett rymligt galleri med
tvättmaskin och handfat.

I korridoren finns en inbyggd garderob och till höger, ett komplett badrum med
dusch. Till vänster är det stora sovrummet med en inbyggd garderob och ett stort
fönster med en elektrisk slutare.

I slutet välkomnas vi av ett rymligt och ljust vardagsrum med matsal med två soffor
till höger, ett matbord till vänster och tillgång till terrassen.

Fastigheten har ett vackert trägolv överallt med nya dörrar och garderober.
Badrummen är kompletta men inte renoverade.

Uppvärmningen är central med radiatorer i alla rum. Dessutom erbjuds ett förråd.

Platsen kommer att få dig att känna dig privilegierad, eftersom det bara ligger 100
meter från hamnen i Alicante och omgiven av terrasser, restauranger och alla slags
tjänster.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/ali24171

Terrass, Parkett, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör,
Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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