REF. ALIR28328

€1,275 al mes Pis - De lloguer

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en lloguer a Cabo de las Huertas
Espanya » Alicante » Cabo de las Huertas » 03540

3

2

110m²

4m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

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

Acollidor pis de lloguer a la millor zona d&#39;Alacant
(Cap de l&#39;Horta), amb 3 dormitoris i un gran salómenjador amb terrassa i vistes a la mar.
Aquest lluminós pis, situat en un dels millors residencials de Cap de les Hortes, farà
les delícies dels amants de la mar, ja que, a més de les seves magnífiques vistes, és a
10 minuts caminant de les platges i cales de l'Albufereta i al Cap.
El residencial es troba en una zona tranquil·la i alhora està envoltat de tots els
serveis (col · legis, transport públic, farmàcies, perruqueries ...) i una àmplia oferta
comercial i de restauració.
Aquest confortable pis disposa de 110 m², està totalment moblat i es troba en la
vuitena planta d'l'edifici, fent cantonada i amb orientació sud. Forma part d'un
complex amb una gran zona enjardinada de més de 300 m², pista esportiva, pista de
tennis, dues piscines i parc infantil.

lucasfox.cat/go/alir28328
A primera línia de mar , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Pista de tennis, Garatge privat,
Ascensor, Llum natural, Terres de marbre,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior, Pou,
Saló de bellesa , Vistes
Període de lloguer mínim: 36 mesos.

A l'entrar a l'habitatge, el primer que ens crida l'atenció és el gran saló-menjador de
32 m². Rep molta llum natural durant tot el dia, ja que està envoltat de finestrals i té
accés directe a la terrassa, de manera que també gaudeix d'unes fantàstiques visites
clares a la mar. La taula de menjador, que se situa a l'entrada de la sala, està
presidida per una gran finestra. En aquest gran saló es pot gaudir d'un espai de
lectura, relax o fins i tot treball, a més de disposar d'una espaiosa zona per a
trobades i jocs en família.
La cuina compta amb tots els electrodomèstics i estris necessaris per preparar, i
degustar, les receptes preferides de qualsevol. A més d'estar totalment equipada, té
una taula i un parell de tamborets. A el fons de la cuina trobem una zona de rentat i
un estenedor.
Al passadís es situa el dormitori principal amb bany privat i un petit hall amb armaris
encastats, a manera de vestidor. Aquest dormitori disposa d'un gran llit doble i
gaudeix de visites buidades des de la finestra.
Seguint pel passadís ens trobem amb els altres dos dormitoris i un bany complet. Els
dormitoris tenen una llitera i un llit niu, respectivament.
Totes les estances disposen d'aire condicionat per conductes i radiadors elèctrics de
baix consum, de manera que la casa sempre estarà a la temperatura ideal.
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El preu de l'lloguer inclou una plaça de garatge privada per a un vehicle.
Un acollidor pis amb vistes a la mar i piscina, a punt per entrar a viure i convertir-se
en la llar ideal de qualsevol família.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

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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