
VENUT/UDA

REF. ALI23372

1.170.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 36m² terrassa en venda a
Alicante ciudad
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03005

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

227m²
Plànol  

36m²
Terrassa

+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

Impressionant àtic d&#39;obra nova amb piscina i gimnàs,
a punt per estrenar a l&#39;exclusiva avinguda General
Marvá al cor d&#39;Alacant.

Increible àtic situat en una promoció d'obra nova de 7 plantes, en un impressionant
edifici emblemàtic situat a la cantonada d'avinguda General Marvá i avinguda de la
Constitució, al cor d'Alacant.

El disseny de la seva façana amb vistes a la plaça dels Estels, la qualitat de
l'habitatge i la privacitat de la seva piscina al terrat faran que gaudeixi d'una nova
manera de viure la ciutat i el seu bon clima.

Aquest habitatge té una superfície construïda de 227 m² i 36 m² de terrassa. Presenta
4 dormitoris amb llit doble, 3 banys, un ampli menjador, una cuina totalment
equipada (i situada al costat d'un rebedor) i una lluminosa sala d'estar de 24 m².

Completament nou, aquest àtic ofereix acabats de la més alta qualitat i ha estat
dissenyat amb gran elegància. Forma part d'un projecte únic a la ciutat d'Alacant,
amb paviment de primera qualitat de Porcelanosa i electrodomèstics SIEMENS.

Cal destacar que al soterrani de l'edifici hi ha una exclusiva zona comunitària amb
gimnàs, l'espai perfecte per desconnectar després d'un llarg dia de treball. També
compta amb un espectacular jardí vertical de disseny.

La promoció disposa a més d'una sala social amb cuina gurmet, un exclusiu espai
destinat a la vida social dins l'edifici amb sala climatitzada i totalment equipat amb
cuina.

Aquest àtic ofereix totes les comoditats, un traster i la possibilitat de comprar fins a 2
places de garatge.

El videoporter per al control d'accés a la urbanització i als portals li farà sentir molt
segur i privilegiat.

lucasfox.cat/go/ali23372

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Piscina climatitzada, Servei de consergeria ,
Gimnàs, Llum natural, Edifici modernista,
Aparcament, Vistes, Sistema domòtic,
Seguretat, Saló de bellesa , Obra nova,
Muntacàrregues, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, 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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