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DESCRIÇÃO

Exclusivo apartamento de estilo neoclássico, totalmente
restaurado e renovado, com 2 quartos à venda em uma
propriedade de 1880 no centro de Alicante.
Exclusivo apartamento de dois quartos com área de 197 m². É um luxuoso
apartamento histórico do modernismo. A casa está localizada a poucos passos da
Esplanada de Espanha, da marina e da praia de Postiguet, uma localização
privilegiada, ao alcance de poucos.

lucasfox.pt/go/ali34877

Este edifício histórico foi construído em 1880, pelo que possui elementos originais
que conferem à casa um carácter único. Así, se beneficia de una restauración de los
elementos más característicos de la construcción original, como los muros de piedra,
los suelos hidráulicos, las puertas y las vigas de madera, los espectaculares
rosetones y las cornisas de los altísimos techos de cuatro metros de altura do salão.
Soma-se a isso uma reforma total da distribuição e dos materiais, com os elementos
mais modernos e da mais alta qualidade, para oferecer uma experiência única no
centro da cidade de Alicante. A reforma da casa é uma verdadeira obra de arte que
foi feita com muito carinho e cuidando de cada detalhe com materiais sempre da
mais alta qualidade e marcas líderes para transformá-la em uma casa aconchegante,
moderna e funcional ao mesmo tempo.

Elevador, Características da época,
Edificio da época, Luz natural,
Pavimento em mosaico , Tectos altos,
Acesso habilitado para cadeira de rodas ,
Aquecimento, Ar condicionado,
Àrea chill out, Armários empotrados ,
Biblioteca, Cozinha equipada, Despensa,
Exterior, Janelas de vidro duplo ,
Permitido animais,
Perto de transporte público , Renovado,
Sala de jogos, Salão de beleza,
Salão gourmet, Segurança,
Sistema domótico, Varanda, Vestiário

Ao entrar na casa, podemos ver a magnitude do cuidado e acolhedor desenho
aberto, com um espaço aberto que integra a sala de jantar e a cozinha. À esquerda,
encontramos a área da grande sala de jantar, com três grandes janelas que dão
acesso às suas varandas correspondentes e proporcionam muita luz à casa. Em
frente, encontramos um local especial para boas-vindas e reuniões, uma enorme ilha
de quatro metros de comprimento, que comunica com a cozinha original. A cozinha
tem todos os elementos necessários para desfrutar de cozinhar e partilhar espaço
com amigos e familiares.
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Depois da cozinha, temos um corredor de distribuição que nos dá acesso às restantes
divisões. Em primeiro lugar, o escritório está localizado no centro, como um original
aquário de vidro, para poder desfrutar de toda a inspiração do design exclusivo da
casa. E depois há um banheiro completo, um quarto de casal, a lavanderia e, claro, o
impressionante quarto principal. Tem uma cama enorme que preside o quarto,
rodeada de todos os elementos necessários para ter um dia a dia mais confortável e
acolhedor. De um lado, tem uma grande janela com vista para um pátio interior bem
cuidado com vegetação, do outro, duas pias e um grande espelho. Na frente, há uma
ducha com cascata e chuva, de enormes dimensões. Através de um pequeno
corredor, acedemos à zona privada do enorme camarim e a um WC.
Esta casa é tão especial e histórica quanto aconchegante e moderna. Um
apartamento de sonho no centro de Alicante, a um passo de tudo, mas não ao
alcance de todos.
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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