REF. ALI24991

365.000 € Pis - En venda

Pis de 3 dormitoris amb 16m² terrassa en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya » Alicante » Alicante ciudad » 03001
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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

Ampli pis amb gran terrassa i vistes a la plaça
d&#39;Estels i a el Castell de Santa Bàrbara en venda a
Alacant.
Lucas Fox International Properties presenta aquest espaiós pis en una cinquena
planta en una de les avingudes més boniques de la ciutat, a tan sols 50 m de la plaça
d'Estels.
Podrà gaudir de l'estil de vida que ofereix el centre de la ciutat a la volta de la
cantonada, amb restaurants, bars, supermercats i centres comercials. El port i el seu
bonic passeig marítim estan a només 5 minuts a peu, així com el mercat central.
A l'interior, trobem un enorme i lluminós saló en forma de C amb sortida a una gran
terrassa de 16 m² des d'on podrà gaudir de les vistes a la plaça dels Estels, a la mar i
el Castell de Santa Bàrbara. A continuació, l'habitatge ofereix una bonica i espaiosa
cuina, així com dos dormitoris lluminosos, el principal amb sortida a un balcó des
d'on es pot esmorzar contemplant Santa Bàrbara.
A l'edifici, que es conserva en un estat excel·lent, trobareu una rampa d'accés i un
ascensor modern, recentment reformat. A més, la finca es beneficia d'un servei de
consergeria durant tot el dia entre setmana i d'un servei de recollida d'escombraries
porta a porta.
Si busca alguna cosa més petit però els mateixos avantatges, hi ha un altre pis de 87
m² en venda a la mateixa planta. També hi ha la possibilitat d'adquirir dos pisos per
unir-los i formar una enorme habitatge de 260 m².
No importa si és vostè un inversor o desitja residir al centre d'Alacant i gaudir de les
millors vistes: aquest habitatge és ideal per a vostè.
No ho dubti, poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita.
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Vistes al mar , Terrassa,
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet, A renovar,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Cuina equipada, Exterior, Safareig, 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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