REF. ALI19210

€475,000 Lägenhet - Till salu - Reducerat pris

Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Alicante ciudad, Alicante
Spanien » Alicante » Alicante ciudad » 03002

4

2

201m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

REDUCERAT PRIS

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
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ÖVERBLICK

Öppen planlösning på Rambla de Alicante, som ska
utformas som önskat
Denna stora 201m² fastighet är det perfekta tillfället för dem som vill designa sin
egen lägenhet i en av de enda stora fastigheterna som finns kvar i Alicante. Det är
dessutom på ett oslagbart läge, på Rambla de Alicante, inom gångavstånd från allt
som Alicante har att erbjuda.
Byggnaden har tre trappor, varav två är bostäder och en av dem leder till det som
idag finns kontor. Under de senaste åren har fastigheten använts som en känd klinik.
Med tanke på dess syfte är den nuvarande distributionen av en stor entré med ett
väntrum och olika kontor, ett bibliotek, konsultrum, ett laboratorium, ett kök och
badrum.
Men den enorma omfattningen av den här egenskapen gör det möjligt att återvända
till sitt ursprungliga bostadsområde, med stora sovrum, ett vardagsrum, ett kök och
badrum, enligt vad som behövs. Med denna nya distribution kan du se torget och
slottet från sovrummen eller köket och vardagsrummet.
Dessutom har fastigheten fördelar från centralvärme och varmvattenanläggning.
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lucasfox.se/go/ali19210
Portvakt, Hiss, Marmorgolv, Bibliotek,
Brunn, Dubbla fönster, Exteriör,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Tvättstuga
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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