
LLOGAT/ADA

REF. ALIR26884

700 € al mes Pis - Llogat/ada
pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en lloguer a Alicante ciudad, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03016

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

106m²
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

Bonic pis de 2 dormitoris en lloguer en una urbanització
tranquil amb piscina prop de la platja de
l&#39;Albufereta.

Aquest bonic pis de dos dormitoris es troba a la novena planta d'un edifici ubicat a la
zona de l'Albufereta, a un pas de la platja amb el mateix nom i molt a prop de l'golf
d'Alacant. La zona ofereix tot tipus de serveis com supermercats, escoles
internacionals, bars, restaurants, etc. Està molt ben comunicada, amb dues estacions
de TRAM prop per anar a Sant Joan o Alacant centre.

A l'entrar al pis ens dóna la benvinguda un bonic rebedor, a l'esquerra de el qual
trobem una cuina equipada amb una galeria. Tot seguit entrem en un ampli i lluminós
saló-menjador amb un sofà, una taula gran i un televisor. Aquesta estada també té
sortida a un balcó amb taula i dues cadires. Des del saló hi ha una porta per entrar a
la zona de nit, la qual es compon de dos amplis dormitoris i un bany gran complet.
Tots els dormitoris són exteriors i disposen de vistes clares.

El pis es lloga completament moblat i amb electrodomèstics (plaques, forn, campana,
nevera, rentadora). El saló i el dormitori principal estan equipats amb aire
condicionat, encara que el pis ja té molt bona ventilació de per si, ja que tots els
dormitoris són exteriors.

L'immoble compta també amb una plaça d'aparcament privada i accés a una gran
piscina comunitària amb una zona lúdica infantil.

Si voleu viure en un dels millors entorns d'Alacant amb tranquil·litat i tots els serveis
al seu abast, no dubti en contactar amb nosaltres per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/alir26884

Vistes a les muntanyes , Piscina, Ascensor,
Llum natural, Aparcament,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Parc infantil,
Vistes

Període de lloguer mínim: 1 mesos.
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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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