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DESCRIPCIÓ

Lluminós i ampli pis amb terrassa en venda a prop de la
plaça dels Estels, amb meravelloses vistes a la passejada
de Federico Soto i a el Castell de Santa Bàrbara.
Lucas Fox International Properties presenta aquest espaiós i lluminós pis a la sisena
planta d'un edifici a la famosa avinguda Federico Soto, a menys de 100 metres de la
plaça dels Estels.
L'immoble li permetrà gaudir de l'excel·lent estil de vida que ofereix el centre de la
ciutat, amb una gran varietat de 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.
Aquesta àmplia habitatge és per a reformar i ofereix diverses opcions de distribució
per posar-la al seu gust. Va ser utilitzada per a ús professional, però es pot convertir
legalment en un habitatge. Així mateix, al no tenir cap pilar a l'interior, permetria
organitzar l'espai segons les preferències de cadascú.
Actualment, quan vam entrar, primer trobem un gran saló molt lluminós amb vistes a
la passejada de Federico Soto ia la plaça dels Estels. A continuació, seguint el
passadís arribem a tres dormitoris amplis (un d'ells amb vistes increïbles a la mar i a
el Castell de Santa Bàrbara), un bany complet i una gran cuina.
L'edifici es presenta acabat de reformar (tant la façana com l'interior) en un bonic
estil contemporani. Amb materials de primera qualitat, destaca per ser dels més
moderns en tota l'avinguda, amb només dos veïns per planta.
Aquest habitatge és ideal tant per a inversors com per a famílies que vulguin residir a
la millor zona de centre d'Alacant. Hi ha l'opció de comprar també l'altre pis de la
primera planta i gaudir així d'un exclusiu espai de més de 250 m².
Si el que desitja és viure a la zona més cèntrica de la ciutat amb espais exteriors i
bones vistes, no s'ho pensi més i poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar
una visita.
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Terrassa, Ascensor, Llum natural,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Armaris encastats, Balcó,
Finestres de doble vidre , 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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