REF. ALI20500

179.900 € Loft - En venda

Loft en excel·lents condicions de 1 dormitori en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya » Alicante » Alicante ciudad » 03013

1

1

55m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

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 modern a pocs minuts a peu de la platja, al centre de
la ciutat i el castell de Santa Bàrbara, a Alacant.
Fantàstic loft de disseny exclusiu en una planta baixa, situat estratègicament a prop
de la platja i al costat del centre de la ciutat.
Es tracta d'un projecte d'obra nova que ofereix qualitats i acabats de luxe, aire
condicionat i una distribució moderna, completament exterior. L'habitatge,
dissenyada per un equip d'arquitectes excel·lents, comptarà amb un saló-menjador
modern i diàfan amb la cuina totalment equipada, un dormitori i un bany.
La cuina, de grans acabats i centrada en la distribució, es dissenyarà contigua a
l'espai del saló. Comptarà amb sostres de doble altura i podrà oferir un espai únic
carregat de personalitat. A més, el seu disseny, caracteritzat per la practicitat i
lluminositat, la convertirà en un lloc per gaudir del plaer de cuinar.
Aquesta unitat tindrà la seva pròpia entrada i complirà amb la normativa vigent per
adquirir una llicència de lloguer turístic.
Una oportunitat increïble per viure o invertir en el centre d'Alacant.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.
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Llum natural, Sostres alts, Aparcament,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova
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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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