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DESCRIPCIÓ

Lluminosa i acollidora habitatge de lloguer en perfecte
estat a Alacant centre, a prop de l&#39;avinguda de
Maisonnave.
Aquest pis reformat s'ubica a la sisena planta d'un edifici al cor de l'EixampleDiputació, a prop de El Corte Inglés de l'avinguda de Maisonnave. Envoltada de bars i
serveis, és un habitatge ideal per a tots aquells que vulguin viure al centre de la
ciutat.
Entrant per la porta, a la dreta trobem un lluminós saló de 60 m² amb un acollidor
sofà, una pantalla de televisió, una gran taula per menjar amb tota la família, així com
una bonica zona de descans amb còmodes butaques. Abans d'entrar a la sala, a la
dreta tenim una cuina totalment equipada amb una pràctica entrada de servei
independent. La cuina ofereix tot el necessari: nevera nova, placa elèctrica, forn i
microones, rentadora i rentavaixelles. Des de la cuina s'accedeix a la zona de servei,
que es compon d'un bany complet i un traster de 8 m².

lucasfox.cat/go/alir27342
Ascensor, Llum natural,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat, Seguretat, Traster
Període de lloguer mínim: 12 mesos.

A l'entrada, el passadís que veiem a mà esquerra ens condueix fins a la zona de nit,
on trobem tres dormitoris (dos dobles i una individual). El dormitori principal té bany
privat, mentre que la resta de dormitoris comparteixen un altre bany.
L'habitatge presumeix d'una reforma de bona qualitat i armaris encastats. Està
equipada amb aire condicionat i tant el dormitori principal com el saló gaudeixen
d'una llar de foc per crear un ambient càlid i acollidor a l'hivern. Hi ha la possibilitat
de llogar un garatge per un cost addicional de 100 euros a el mes, situat en un edifici
a l'altre costat del carrer, a menys d'un minut a peu.
Si el que vol és viure en ple centre d'Alacant amb tots els serveis a l'abast, no s'ho
pensi més i truqui'ns per concertar una visita.
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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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