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1.300 € al mes Pis - Llogat/ada
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DESCRIPCIÓ

Pis de 5 dormitoris, acabat de reformar i sense moblar,
amb un ampli saló-menjador i cuina americana de lloguer
al carrer més comercial d&#39;Alacant.
Aquest gran pis de 195 m² gaudeix d'unes bones vistes clares, ja que s'ubica en un
alçada mitjana de l'edifici i, a més, fa cantonada. Està situat en una de les avingudes
més comercials de la ciutat, a pocs minuts a peu de l'estació de l'AVE i de centre
històric d'Alacant.
Consta de cinc dormitoris, tres banys, un gran saló-menjador d'uns 45 m² amb la
cuina americana totalment moblada i amb electrodomèstics. La resta de l'habitatge
es presenta sense moblar, però tots els dormitoris tenen armaris encastats.
L'habitatge és exterior, amb grans finestrals, que permeten l'entrada d'abundant llum
tot el dia, a excepció de el dormitori de servei.
A l'entrar al pis hi ha un rebedor que ens condueix a la gran sala. A mà esquerra, un
passadís distribueix la resta d'estances de l'habitatge. En primer lloc, es disposa el
dormitori de servei interior, amb bany complet. Més endavant, trobem un altre bany
complet amb plat de dutxa. Al davant, hi ha un dormitori rectangular. A la fi de
passadís, vam arribar a un distribuïdor que dóna pas a tres dormitoris i un altre bany
complet. Un d'ells se situa en cantonada, és molt ampli i està envoltat de grans
finestrals.
El pis es completa amb una plaça de garatge a l'edifici, inclosa en el preu.
És un habitatge recentment reformada, amb diferents espais per compartir bons
moments, treballar, estudiar i, sobretot, gaudir de la còmoda vida a Alacant, amb tots
els serveis i l'oci als seus peus.
Poseu-vos en contacte per concertar una visita.
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Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Edifici modernista,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat,
S'accepten mascotes , Saló de bellesa ,
Traster, Vistes
Període de lloguer mínim: 12 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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