REF. ALI20500

€179,900 Loft - Till salu

Excellent Loft med 1 Sovrum till salu i Alicante ciudad, Alicante
Spanien » Alicante » Alicante ciudad » 03013

1

1

55m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
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ÖVERBLICK

Modern loftfastighet som ligger några minuters
promenad från stranden, stadens centrum och Santa
Barbara-slottet i Alicante.
Stor exklusivt designad bottenvåning, strategiskt belägen nära stranden och några
minuter från stadens centrum.
Det är ett nybyggt projekt som erbjuder lyxiga kvaliteter och ytbehandlingar,
luftkonditionering och en modern, helt yttre fasad. Fastigheten, designad av ett team
av utmärkta arkitekter, kommer att ha ett modernt och öppet vardagsrum med ett
fullt utrustat kök, ett sovrum och ett badrum.
Köket, med fantastiska ytor och en väl planerad layout, kommer att utformas intill
bostaden. Det kommer att ha tak med dubbla höjder och kan erbjuda ett unikt
utrymme med massor av personlighet. Dessutom kommer dess design med fokus på
ljus och karaktär att göra det till ett ställe att njuta av nöjet att laga mat.
Enheten har egen ingång och kommer att följa gällande bestämmelser för att
förvärva en turistuthyrningslicens.
En otrolig möjlighet att bo eller investera i centrum av Alicante.
Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien

lucasfox.se/go/ali20500
Högt i tak, Naturligt ljus, Parkering,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nybyggd, Utrustat kök
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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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