
VENUT/UDA

REF. ALI28529

240.000 € Pis - Venut/uda
pis de 4 dormitoris amb 25m² terrassa en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03001

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

25m²
Terrassa

+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

Ampli i lluminós pis de 4 dormitoris amb àmplia de
terrassa de 30m2 en ple centre d&#39;Alacant amb vistes
al carrer Castaños

Lucas Fox li presenta aquest pis molt lluminós i ampli amb uns 161m2 construïts en
ple centre d'Alacant amb vistes al carrer Castaños. La ubicació és ideal per viure com
per invertir, tenint tots els serveis al seu abast: el Mercat central a 3 minuts caminant,
supermercat i TRAM a menys de 5 minuts, així com tots els millors restaurants i bars
de la ciutat.

El pis disposa de 4 dormitoris molt amplis i 2 banys. Té també una àmplia terrassa
assolellada d'uns 30m2 on es pot menjar amb els seus amics i familiars. El pis és per
reformar i no hi ha murs de càrrega, així que es pot canviar la distribució al seu gust, i
per exemple obrir diverses estades cap a la terrassa amb finestrals grans per gaudir
d'aquest espai i de la llum que entra.

Llogant aquest pis per habitació, es podria treure una molt bona rendibilitat (es pot
demanar números a l'propietari), ja que la zona és molt demandada. Per viure és
molt agradable també per la llum que té i la terrassa gran i silenciosa.

Que vostè vulgui viure en una de les millors zones de la ciutat o que li interessi fer
una bona inversió, aquest pis representa una excel.lent oportunitat, així que no s'ho
pensi i truqui'ns per concertar una visita!

lucasfox.cat/go/ali28529

Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Seguretat, S'accepten mascotes , Exterior,
Armaris encastats,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A renovar,
A prop dels col·legis internacionals
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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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