
PROPIETAT EN EXCLUSIVA

REF. ALI34698

448.000 € Pis - En venda - Propietat en exclusiva
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

158m²
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

Pis de 4 dormitoris, recentment reformat amb primeres
qualitats i amb despatx independent en venda a la zona
més comercial del centre d´Alacant.

Aquest modern pis minimalista, de 160 m² i quatre dormitoris, es presenta
recentment reformat al centre de la ciutat, al costat de l'avinguda de Maisonnave, la
zona més comercial d'Alacant.

Als baixos de l'edifici hi ha una petita galeria comercial que dóna accés al portal per
dos carrers diferents, on es poden trobar diferents comerços, cafeteries i restaurants.

El pis es troba ubicat en una planta alta, cosa que proporciona molta lluminositat i
llum natural, a més de més tranquil·litat. L´habitatge té dos accessos, l´entrada
principal i una altra entrada independent per un dels seus quatre dormitoris,
perfecta per a fins professionals. També hi ha la possibilitat d'eliminar fàcilment
aquesta porta i utilitzar el dormitori per a un ús particular, com la resta.

Dels quatre dormitoris, el principal, compta amb bany privat i grans armaris
encastats, al llarg de les parets, totalment revestits. Disposa, a més, d'un gran
finestral de terra a sostre, cosa que li proporciona moltíssima claredat. Tots els
dormitoris tenen grans finestrals i són exteriors, tret del despatx que dóna a un pati
interior. A més disposa d'una altra petita estada per a la bugaderia i un altre petit
traster dins del propi habitatge, amagat al passadís.

A la zona de dia, el gran saló-menjador està totalment envidriat amb grans finestrals
de terra a sostre i amb trencament de pont tèrmic. Al fons del saló, trobem la cuina
americana amb una original illa en acabat Krion de Porcelanosa, igual que tot el
taulell i la paret de la zona de treball de la cuina. Està totalment equipada amb
electrodomèstics de primeres marques i fusteria de primera qualitat.

Tot l'habitatge disposa d'aire condicionat per conductes, amb una màquina potent de
16.000 frigories. I totes les portes disposen de tancaments magnètics.

En definitiva, una llar còmoda i agradable per viure a un pas de tot, gaudint dels
millors acabats en primeríssimes qualitats i cures al més mínim detall.

lucasfox.cat/go/ali34698

Llum natural, Renovat, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
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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