REF. ALI35403

680 000 € Lägenhet - Till salu

Excellent lägenhet med 5 Sovrum till salu i Alicante ciudad, Alicante
Spanien » Alicante » Alicante ciudad » 03002
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ÖVERBLICK

5-rumslägenhet, med en fristående lägenhet, till salu mot
havet och stranden, i hjärtat av Alicante, ett stenkast från
restauranger och fritidsmöjligheter.
Denna underbara och mångsidiga lägenhet på 190 m² har fem sovrum och en separat
lägenhet. Det ligger framför stranden Postiguet i Alicante, ett utmärkt läge. Eftersom
den även har turistlicens mångdubblas möjligheterna.
Det är en lägenhet uppdelad i två fullt utrustade och fristående bostäder, med
separata ingångar.
I huvudhemmet har vi tre sovrum, ett vardagsrum/matsal med en vedeldad spis, ett
öppet kök, två badrum och en spektakulär terrass på cirka 10 m² som vetter mot
stranden, med otrolig panoramautsikt över havet.
Lägenheten har ett vardagsrum/matsal, kök, två sovrum, ett komplett och rymligt
badrum och utsikt över slottet Santa Bárbara.
Hela huset är helt luftkonditionerat.
Det är en stor möjlighet för förvärv av din sommarbostad eller som en investering,
eftersom den har en turistlicens med stor potential för lönsamhet inom
turistuthyrning.
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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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