
VENUT/UDA

REF. ALI18786

350.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

137m²
Plànol

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Magnífica habitatge reformada de disseny modern amb 2
dormitoris en venda al centre d&#39;Alacant, a prop de la
platja.

Pis de 137 m² situat a la tercera planta d'un edifici històric completament restaurat i
que manté la façana modernista. Es troba en ple centre d'Alacant, amb una gran
quantitat de serveis a l'abast i una gran oferta d'oci, com el teatre principal, l'auditori,
el Castell de Santa Bàrbara, el passeig de l'Esplanada i la platja de l'Postiguet.

L'habitatge es presenta completament reformada en un disseny modern i amb
materials de gran qualitat. Els seus sostres alts, els seus grans finestrals que reben
abundant llum natural i les seves parets de pedra natural la fan molt acollidora.

La distribució consisteix en 2 dormitoris dobles, un d'ells amb el seu propi bany
privat, un altre bany i un saló-menjador de 70 m² amb cuina integrada. A més,
l'habitatge gaudeix de boniques vistes a el Castell de Santa Bàrbara.

Algunes característiques addicionals inclouen aire condicionat per conductes,
plaques solars i doble vidre, entre d'altres. Una excel·lent oportunitat per a qualsevol
persona que vulgui gaudir d'aquest elegant pis reformat al centre d'Alacant.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/ali18786

Ascensor, Llum natural, Traster, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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