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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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Loft med flera balkonger med utsikt över gatan och unik
inredning. En autentisk juvel för de mest kräsna kunderna
och konstälskare.
Detta magnifika 120 m² stora loft har utformats med utsökt smak av ett par som har
arbetat inom modebranschen i 35 år.
Det är en öppen planlösning med ett sovrum med en dubbelsäng, ett vardagsrum
med en stor soffa, ett kök med matplats och ett badrum med dusch. Det finns en
öppen spis, som ger mycket värme till fastigheten, och fyra stora utrustade skåp med
massiva ekdörrar medfört särskilt från Barcelona. Dessa skåp, som också lyser
automatiskt när dörrarna öppnas, låter dig få ut det mesta av utrymmet och skapa ett
omklädningsrum.
Fastigheten är färdig med fyra balkonger som vetter mot två olika fasader: Två av
balkongerna ligger på huvudfasaden mot söder och med utsikt över den gamla Plaza
de Gabriel Miró, vars århundrade gamla träd ger friskhet åt både vardagsrummet och
utrymmet där sängen är belägen. De två återstående balkongerna ligger på den
sekundära fasaden, mot fotgängaren Calle de Las Setas, vars ljusa färger lyser upp
det huvudsakliga matsal- och köksområdet.
Både smidesjärnens balkonger och högt i tak med originalbjälkar lägger charm till
loftet och för att komplimanga glamouren hittar vi luftkanaler av industriell stil som
matchar huvudbordet och köket.
Alla möbler ingår i priset, så det är klart att flytta in.
Kontakta oss för mer information om detta unika loft i Gabriel Miró.
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Terrass, Hiss, , Högt i tak, Naturligt ljus,
Balkong, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Exteriör, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Öppen spis, Renoverad, Säkerhet,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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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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