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DESCRIPCIÓ

Exclusiu pis d'estil neoclàssic, totalment restaurat i
reformat amb 2 dormitoris en venda a una finca de 1880
al centre d'Alacant.
Exclusiu pis de dos dormitoris amb una superfície de 197 m². És un luxós pis històric
del modernisme. L'habitatge està situat a un pas de l'Esplanada d'Espanya, el port
esportiu i la platja del Postiguet, una ubicació privilegiada, només a uns quants.
Aquest edifici històric es va construir el 1880, per la qual cosa gaudeix d'elements
originals que confereixen un caràcter únic a l'habitatge. Així, es beneficia d'una
restauració dels elements més característics de la construcció original, com els murs
de pedra, els terres hidràulics, les portes i les bigues de fusta, les rosetons
espectaculars i les cornises dels sostres altíssims de quatre metres d'altura del saló.
A això, s'hi afegeix una reforma total de distribució i materials, amb els elements més
moderns i de primeríssimes qualitats, per oferir una experiència única al centre de la
ciutat d'Alacant. La reforma de l'habitatge és una veritable obra d'art que es va fer
amb molta cura i cuidant cada detall amb materials sempre de màxima qualitat i
primeres marques per convertir-la en una llar acollidora alhora que moderna i
funcional.
En entrar a la vivenda, podem observar la magnitud de la cura i acollidor disseny
obert, amb un espai diàfan que integra el saló-menjador i la cuina. A mà esquerra,
ens trobem amb la zona del gran saló-menjador, amb tres grans finestrals que donen
accés als corresponents balcons i doten a l'habitatge de gran lluminositat. De cara,
ens trobem un lloc especial de benvinguda i reunions, una immensa illa de quatre
metres de llargada, que comunica amb l'original cuina. La cuina consta de tots els
elements necessaris per gaudir cuinant i compartint espai amb amics i família.
Després de la cuina, tenim un passadís distribuïdor que ens dóna accés a la resta d
´estades. En primer lloc, es disposa el despatx, ubicat al centre, com una original
peixera de vidre, per poder gaudir de tota la inspiració del disseny exclusiu de la
casa. I després, hi ha un bany complet, un dormitori doble, la sala de bugaderia i, per
descomptat, l'impressionant dormitori principal. Disposa d´un enorme llit que
presideix l´estada, envoltat de tots els elements necessaris per tenir un dia a dia més
còmode i acollidor. A un costat, compta amb un gran finestral amb vista a un pati
interior amb vegetació, a l'altre, dos lavabos i un gran mirall. De front, hi ha una dutxa
amb cascada i pluja, d'enormes dimensions. A través d'un petit passadís, accedim a la
zona privada de l'enorme vestidor i un vàter.
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Ascensor, Característiques d'època,
Llum natural, Paviments hidràulics,
Propietat d'època, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Biblioteca, Calefacció, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre , Renovat,
S'accepten mascotes , Sala de jocs,
Saló de bellesa , Saló gourmet, Seguretat,
Sistema domòtic, Traster, Vestidor,
Zona chill-out
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Aquest habitatge és tan especial i històric, com acollidor i modern. Un pis de somni al
centre d'Alacant, a un pas de tot, però no a l'abast de tothom.

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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