
VENUT/UDA

REF. ALI20168

199.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 2 dormitoris en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

81m²
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

Pis renovat de 2 dormitoris, molt a prop de l&#39;Corte
Inglés i de l&#39;avinguda Maisonnave.

Habitatge totalment renovada de 81 m², amb dos dormitoris, un bany, saló i cuina
totalment equipada.

A l'accedir a l'habitatge, veurem un passadís que distribueix la zona de nit. A
l'esquerra, hi ha el primer dormitori, després la cambra de bany amb dutxa i després,
el segon dormitori. Tots dos dormitoris tenen armari blanc encastat.

A la fin s'obre un espai ampli que alberga la cuina totalment equipada a l'esquerra i
saló-menjador a la dreta. El saló-menjador ofereix uns grans finestrals que aporten
molta llum natural a tot l'habitatge.

La cuina es lliura totalment moblada i equipada amb els següents electrodomèstics:
frigorífic, campana, vitroceràmica, forn i rentavaixelles.

El pis compta amb parets llises, terres de tarima flotant, sistema de climatització per
splits, videoporter, fusteria interior lacada en blanc i fusteria exterior d'alumini amb
Climalit.

Es localitza a només 10 minuts a peu de centre històric, en una zona tranquil·la i amb
poc trànsit de cotxes, encara que dotada de tots els serveis necessaris. L'edifici
compta amb accés per a minusvàlids.

lucasfox.cat/go/ali20168

Ascensor, Vistes, Renovat, Exterior,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat
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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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