REF. ALI27212

635.000 € Pis - En venda

Pis d'obra nova de 4 dormitoris amb 177m² de jardí en venda a Alicante ciudad
Espanya » Alicante » Alicante ciudad » 03130
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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

Pis de 4 dormitoris amb vistes immillorables cap a
l&#39;illa de Tabarca en un edifici emblemàtic de Santa
Pola de l&#39;Est.
Aquest pis es troba a la zona de les cales de Santa Pola de l'Est, a la planta baixa d'un
edifici de més qualitat, mirant cap al mar i l'illa de Tabarca. Es diu que viure al costat
de la mar perllonga la vida i veure-ho cada dia, encara més. El que està clar és que
gaudir d'aquestes vistes cada dia ens ajuda a sentir-nos constantment més feliços.
El pis està compost per un enorme saló-menjador, una cuina oberta, una terrassa de
44 m² enfront de la mar amb enormes portes corredisses, les quals amplien encara
més la zona de dia, i una zona de nit amb un dormitori matrimonial amb bany propi ,
dos dormitoris secundaris, un bany i un safareig. A més, a la planta baixa té una
estada de més de 40 m² que podria ser un dormitori de convidats, un despatx, o saló
secundari. També hi ha la possibilitat d'afegir un bany o una cuina aquí.
Com particularitats tenim un sistema d'aire condicionat fred-calor, portes i finestres
de seguretat, finestres d'alumini d'alta qualitat amb doble vidre, baixes emissions i
persianes elèctriques automàtiques, calefacció radiant amb comandament a totes les
estances, paquet complet de mobles i accessoris i molt més.
L'habitatge es ven clau en mà i inclou mobles i accessoris, dues places d'aparcament
al garatge i un traster privat. Per la seva banda, l'edifici presumeix de: gimnàs,
ascensor, piscina per als vuit veïns amb zones per prendre el sol i un bonic jardí amb
plantes exòtiques.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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Vistes al mar , Piscina, Terrassa, Gimnàs,
Ascensor, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
Edifici modernista, Aire condicionat,
Alarma, Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Safareig, Traster
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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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