
VENUT/UDA

REF. ALI24171

324.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 4 dormitoris en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

140m²
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 cantoner totalment exterior amb una terrassa
lluminosa, en venda a pocs metres del port
d&#39;Alacant.

Pis a 3 façanes, amb una terrassa gran amb vista sobre la plaça Gabriel Miró i als seus
antics arbres.

L'habitatge és cantonera pel que resulta molt lluminosa i espaiosa, amb una
distribució exterior, però a més, no té veïns a la mateixa planta ni als costats.

L'entrada a l'edifici és elegant i molt coqueta i disposa d'un mirall gran i una rampa
per facilitar l'accés.

Actualment, el pis compta amb un rebedor amb un mirall ampli, que dóna pas a dues
zones que podrien habilitar-se com dos habitatges independents. Cap a la dreta,
trobem 3 amplis dormitoris exteriors amb una cambra de bany complet. A l'esquerra,
veurem la cuina totalment equipada amb electrodomèstics de la marca Whirlpool i
Siemens. A més tenim una galeria espaiosa amb rentadora i lavabo.

Al passadís, hi ha un armari encastat ia la dreta, un bany complet amb dutxa.

A l'esquerra es disposa el dormitori principal amb un armari encastat i una finestra
gran amb persiana elèctrica.

A la fi ens rep un ampli i lluminós saló-menjador amb dos sofàs a la dreta, una taula
de menjador a l'esquerra i accés a la terrassa.

L'habitatge compta amb un preciós terra de fusta en tot l'espai i amb portes de pas i
dels armaris que estan acabades d'instal·lar. Els banys són complets però antics.

La calefacció és central, amb radiadors a totes les estances. Així mateix, s'ofereix un
traster.

La ubicació li farà sentir-se privilegiat, ja que es troba a 100 m del port d'Alacant i
envoltada de terrasses, restaurants i tot tipus de servei.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per rebre més informació.

lucasfox.cat/go/ali24171

Terrassa, Parquet, Llum natural, Vistes,
Traster, Exterior, Cuina equipada, Balcó,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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