
SÅLD

REF. ALI33868

369 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 5 Sovrum till salu i Alicante ciudad, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante ciudad »  03002

5
Sovrum  

3
Badrum  

155m²
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

Mycket stor lägenhet med öppen planlösning att renovera
mot havet med 5 sovrum, terrass och innergård till salu i
centrala Alicante.

Det är en mycket stor lägenhet på 155 m², med 5 sovrum, frontal och direkt utsikt över
havet på Postiguet-stranden.

Lägenheten ligger i ett traditionellt område i Alicante, med alla tjänster till hands och
förbindelser med kollektivtrafik till stränderna, tågstationerna och flygplatsen.
Dessutom kan du promenera till Postiguet-stranden på två minuter och på fem
minuter till Esplanaden och småbåtshamnen.

Huset har två dubbelrum, ett enkelrum, master bedroom med eget badrum, två
badrum, ett omklädningsrum och en tvätt-/stryk- och serviceavdelning. Hela huset
har mycket naturligt ljus med tanke på dess privilegierade läge.

Varje badrum har sin egen elektriska varmvattenberedare, precis som köket, och
sovrummen har inbyggda garderober.

Det finns möjlighet att skaffa en valfri garageplats om så önskas.

lucasfox.se/go/ali33868

Strand, Havsutsikt, Terrass,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Utsikt,
Skönhets salong, Rullstolar,
Nära transportmedel, Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Förråd, Exteriör,
Djur vänligt, Chill out plats, 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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