REF. ALIR26155

1.100 € al mes Pis - Llogat/ada

Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori en lloguer a Alicante ciudad, Alicante
Espanya » Alicante » Alicante ciudad » 03001
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Edificats

LLOGAT/ADA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Elegant pis de 1 dormitori amb parets de pedra vista i
decorat amb gran gust de lloguer en un edifici
d&#39;època en ple centre d&#39;Alacant.
Aquest elegant pis presenta una decoració amb un gust exquisit. Se situa en un dels
carrers més emblemàtics d'Alacant, en ple centre, a prop de tots els serveis com
restaurants, bars, supermercats i altres botigues. En menys de 5 minuts a peu,
arribarà a el passeig de L'Esplanada i a port d'Alacant, al costat de la platja de
l'Postiguet on podeu prendre el sol i gaudir de la mar.
El pis és molt espaiós, lluminós i còmode. Té una superfície de 130 m² i disposa de
sostres alts. Es va renovar recentment amb molt de gust i elegància, alhora que es
van conservar alguns detalls d'època, com la paret de pedra que li dóna molt
d'encant. Es lloga totalment moblat amb aire condicionat i calefacció central. A més,
l'edifici té ascensor que ofereix a la propietat màxim confort.
Si desitja viure en ple centre de la ciutat d'Alacant en un pis de luxe amb totes les
comoditats, aquesta és una excel·lent oportunitat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita.
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Llum natural, Propietat d'època,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior, Renovat
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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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