REF. ALI19600

€500,000 Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya » Alicante » Alicante ciudad » 03001

1

1

120m²

2m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Loft amb diversos balcons al carrer i un interiorisme únic.
Una autèntica joia per als clients més exigents i amants
de l&#39;art.
Aquest magnífic loft de 120 m² està dissenyat amb un gust exquisit per un matrimoni
que porta 35 anys dedicant-se a la moda.
Es tracta d'un habitatge diàfana amb una zona de dormitori equipada amb un llit de
matrimoni, una sala d'estar amb un sofà gran, un espai de cuina amb menjador, i un
bany amb dutxa. Compta amb una llar de foc, que li aporta molta calidesa a
l'habitatge, i quatre amplis armaris encastats amb portes de fusta massissa antiga
portades especialment de Barcelona. Aquests armaris, que a més s'il·luminen
automàticament en obrir les portes, permeten aprofitar al màxim l'espai i crear una
zona de vestidor.
L'habitatge la completen quatre balconades orientats a dues façanes diferents: dos
dels balcons donen a la façana principal, orientada al sud i amb vistes excel·lents a
l'antiquíssima plaça Gabriel Miró, els arbres centenaris donen frescor tant al saló com
a l'espai on es troba el llit; i els dos balcons restants donen a la façana secundària,
orientada al carrer de vianants del Bolet, el colorit alegra la zona principal de
menjador i cuina.
Els balcons també destaquen pels seus forjats antics, que li donen un encant
especial al loft, al costat dels sostres alts amb bigues originals. Trencant tot el
glamour ens trobem amb conductes d'aire estil industrial a joc amb la taula principal
i la cuina.
Tot el mobiliari està inclòs en el preu, de manera que es presenta llest per entrar a
viure.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació sobre aquest singular loft
a Gabriel Miró.
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lucasfox.cat/go/ali19600
Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Propietat d'època, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat, S'accepten mascotes , Seguretat,
Vistes
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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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