
VENUT/UDA

REF. ALI23667

230.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03004

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

167m²
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 cèntric de 4 dormitoris amb balcó, reformat i moblat,
en venda amb possibilitat d&#39;adquirir una plaça de
garatge.

Meravellós pis de 167 m² amb saló-menjador i sortida a balcó, situat a la primera
planta d'un edifici molt cèntric, a prop de el Mercat Central d'Alacant.

Compta amb 4 dormitoris en total, encara que un d'ells està habilitat actualment com
a vestidor. Ofereix dos banys complets amb dutxa amb enrajolat porcelànic,
mampares de vidre i plats de dutxa amb textura de pedra.

La cuina ve completament equipada amb fusteria laminada de color blanc, taulell de
granit negre i electrodomèstics, com forn, microones, placa d'inducció ... A més,
disposa d'un safareig.

El bonic balcó és perfecte per relaxar-se i gaudir de l'clima càlid d'Alacant.

El pis és molt espaiós s'ha reformat completament per oferir un disseny modern,
dormitoris lluminosos i acabats de bona qualitat. Totes les estades tenen aire
condicionat per splits i calefacció amb gas natural, encara que la fusteria exterior de
PVC amb vidre Climalit és altament aïllant. Finalment, compta amb il·luminació LED
de baix consum en els passadissos, cuina, bany i vestidor.

Ideal per a una família com a primera residència o com a segona residència, gràcies a
la seva ubicació ideal i còmoda, ja que està a prop de tot tipus de serveis i transport.

Aquesta propietat pot obtenir llicència turistica, excel·lent oportunitat per a
inversors.

Hi ha l'opció d'adquirir una plaça d'aparcament per un preu addicional molt
assequible.

Contacti'ns per obtenir més informació o per concertar una visita.

Propietat només disponible en Lluc Fox.

lucasfox.cat/go/ali23667

Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, 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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