REF. ALI24991

365 000 € Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 3 Sovrum med 16m² terrass till salu i Alicante ciudad, Alicante
Spanien » Alicante » Alicante ciudad » 03001
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ÖVERBLICK

Rymlig lägenhet med stor terrass och utsikt över Plaza de
Luceros och Santa Barbara Castle till salu i Alicante.
Lucas Fox International Properties presenterar denna rymliga lägenhet på 5: e
våningen på en av stadens vackraste vägar, bara 50 meter från Plaza de Luceros.
I närheten kan du njuta av stadens liv med restauranger, barer, stormarknader och
köpcentra. Hamnen och dess vackra strandpromenad ligger bara 5 minuters
promenad bort och till den centrala marknaden.
Inuti hittar vi ett stort och ljust c-format vardagsrum med tillgång till en stor terrass
på 16 kvadratmeter där du kan njuta av utsikten över Plaza de Luceros, havet och
slottet Santa Barbara. Sedan erbjuder denna lägenhet ett trevligt och rymligt kök
samt två ljusa sovrum, varav det viktigaste har tillgång till en balkong där du kan äta
frukost och titta på Santa Barbara.
I byggnaden i utmärkt skick hittar vi en infartsramp och en modern hiss, nyrenoverad.
Dessutom drar den nytta av en conciergetjänst hela dagen under vardagarna, liksom
en dörr-till-dörr-insamlingstjänst.
Om du letar efter något mindre med samma fördelar finns det en annan lägenhet
som kan säljas på 87 kvadratmeter på samma våning. Det är också ett alternativ att
köpa båda lägenheterna och ansluta dem till ett enormt hem på 260 kvadratmeter.
Om du är en investerare eller bara vill bo i centrala Alicante med den finaste utsikten,
är den här lägenheten gjord för dig, så kontakta oss gärna för att arrnge en visning.
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Havsutsikt, Terrass, Portvakt, Hiss,
Naturligt ljus, Parkett, Exteriör,
I behov av renovering , Rullstolar,
Tvättstuga, Utrustat kök, Utsikt
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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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