REF. ALI29797

219 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris

Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 55m² terrass till salu i Alicante ciudad
Spanien » Alicante » Alicante ciudad » 03003
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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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ÖVERBLICK

Unik renoverad lägenhet med 2 sovrum och en 50 m² solig
terrass i hjärtat av Alicante, nära Avenida Maisonnave.
Lucas Fox presenterar denna magnifika lägenhet med två sovrum som
totalrenoverades i hjärtat av Alicante, några meter från den berömda Avenida
Maisonnave. Det är ett mycket centralt område som erbjuder alla tjänster för att bo
på det mest bekväma sättet, som stormarknader, flera mat- och klädbutiker, apotek,
kollektivtrafik (tågstation 400 m bort), liksom de största fritidsområdena och
promenaden bara fem minuters promenad.
Den här lägenheten är en unik möjlighet i centrum och utmärker sig för sina
utomhusarealer med en 50 m² mycket solig bakre terrass och en 5 m² stor balkong
med utsikt över Plaza Seneca, samt för sin goda sydliga aspekt.
Den har ett rymligt 40 m² vardagsrum med öppet kök och tillgång till balkongen.
Därefter hittar vi två sovrum och två badrum (ett av dem med badkar), samt ett stort
omklädningsrum. Från det stora sovrummet kan vi gå ut till den stora terrassen /
trädgården och njuta av detta fantastiska utomhusutrymme för att äta eller koppla av
utomhus.
Denna fastighet är en unik möjlighet för dem som letar efter stora utomhusområden
och bor i hjärtat av staden med alla tjänster inom räckhåll.
Tänk inte två gånger och kontakta oss för att komma och se detta magnifika hem.
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Terrass, Trädgård, Hiss, Naturligt ljus,
Balkong, Chill out plats, Dubbla fönster,
Exteriör, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad,
Uppvärmning, Utrustat kök, Walk-in closet
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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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