REF. ALI24926

€250,000 Pis - En venda

Pis de 2 dormitoris amb 9m² terrassa en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya » Alicante » Alicante ciudad » 03001

2

2

87m²

9m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

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

Increïble oportunitat d&#39;inversió en un dels carrers
més boniques d&#39;Alacant amb meravelloses vistes a
la plaça dels Estels i a la mar.
Lucas Fox International Properties presenta aquest bonic pis a 50 m de la plaça
d'Estels. Se situa a la cinquena planta d'un edifici i ofereix unes increïbles vistes a la
plaça dels Estels i a la mar.
Com el pis se situa en ple centre de la ciutat, disposa de tots els serveis necessaris a
l'hotel. És a prop de llocs d'interès i serveis turístics, així com de bars i restaurants de
tapes perquè pugui experimentar el veritable estil de vida espanyol.
A l'interior, el pis ofereix diverses possibilitats de renovació per a convertir-lo en un
lloc luxós i meravellós per viure. A més, resulta molt lluminós ja que les dues
estances principals tenen un balcó de 9 m² que dóna a la famosa avinguda Soto.
Es troba en un edifici en excel·lent estat, reformat recentment, amb rampa d'accés i
un modern ascensor. A més, es beneficia d'un servei de consergeria durant tot el dia
entre setmana i d'un servei de recollida d'escombraries a la pròpia porta.
Si busca alguna cosa més gran, també està disponible en venda altre pis de 170 m² a
la mateixa planta, amb la possibilitat d'unir els dos pisos per crear-ne un enorme de
260 m².
Si alguna vegada ha somiat amb viure en ple centre d'Alacant, aprofiti aquesta
oportunitat única per renovar el pis al seu gust.
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Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
A prop del transport públic , A renovar,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Balcó, Seguretat, Vistes
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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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