
VENUT/UDA

REF. ALI29814

414.000 € Pis - Venut/uda
pis d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

130m²
Plànol

+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

Obra nova de 3 dormitoris en un bonic edifici de disseny
modern amb gimnàs, terrat, cuina d&#39;estiu i jacuzzi a
200 metres de la mar al centre d&#39;Alacant.

Lucas Fox li presenta aquest habitatge d'obra nova molt a prop de passeig marítim i
de l'avinguda Doctor Gadea: una veritable exclusivitat al centre d'Alacant amb
diversos serveis incloent gimnàs, terrassa comunitària amb jacuzzi i meravelloses
vistes cap al mar, així com una cuina d'estiu amb barbacoa. La zona disposa de totes
les comoditats com supermercats, botigues, restaurants i transports públics.

L'habitatge es distribueix en un ampli i lluminós saló-menjador amb una cuina
separada mitjançant amplis vidres que permeten oferir espais oberts sense que li
molesti el fum i les olors mentre prepara el menjar. Després trobem la zona de nit
amb 3 dormitoris dobles i 2 banys, un d'ells en suite.

Pel que fa a l'edifici, es destaca pel seu disseny modern i la qualitat de l'obra que
ofereix el millor aïllament acústic i tèrmic per poder gaudir del seu habitatge amb
tranquil·litat i en tot moment de l'any.

A part s'ofereix també l'opció de comprar una plaça de garatge i un traster amb valor
de 35.000 euros en el mateix edifici.

Si somia amb viure en ple centre d'Alacant en un habitatge d'obra nova, aquest pis és
ideal per a vostè. No esperi més i poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir
més informació o concertar una visita.

lucasfox.cat/go/ali29814

Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Edifici modernista, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster,
Sistema domòtic, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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