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ÖVERBLICK

4-rumslägenhet, nyligen renoverad med förstklassig
kvalitet och med ett oberoende kontor till salu i det mest
kommersiella området i Alicantes centrum.

Denna moderna, minimalistiska lägenhet på 160 m² med fyra sovrum har nyligen
renoverats i hjärtat av staden, bredvid Avinguda de Maisonnave, Alicantes
populäraste shoppingområde.

På bottenvåningen i byggnaden finns ett litet galleri som ger tillgång till portalen
genom två olika gator, där du kan hitta olika butiker, caféer och restauranger.

Lägenheten ligger på en hög våning vilket ger mycket ljus och naturligt ljus samt ett
större lugn. Huset har två ingångar, huvudentrén och ytterligare en fristående ingång
genom ett av dess fyra sovrum, perfekt för professionella ändamål. Det är också
möjligt att enkelt ta bort denna dörr och använda sovrummet för privat bruk, som
resten.

Av de fyra sovrummen har det största ett eget badrum och stora inbyggda
garderober längs väggarna, helt täckta. Den har även ett stort fönster från golv till
tak, vilket ger mycket ljus. Alla sovrum har stora fönster och vetter utåt, förutom
kontoret som har utsikt över en innergård. Den har även ytterligare ett litet rum för
tvätt och ytterligare ett litet förråd inne i själva huset, gömt i korridoren.

I dagområdet är det stora vardagsrummet med matsal helglasat med stora fönster
från golv till tak med köldbrobrott. På baksidan av vardagsrummet hittar vi det öppna
köket med en originalö i en Krion-finish av Porcelanosa, samt hela bänkskivan och
väggen i köksarbetsdelen. Den är fullt utrustad med vitvaror av högsta märke och
snickeri av högsta kvalitet.

Hela huset har luftkonditionering med kanal, med en kraftfull maskin med 16 000
frigorier, och alla dess dörrar har magnetiska stängningar.

Kort sagt, ett bekvämt och trevligt hem att bo ett steg bort från allt och njuta av den
bästa finishen.

lucasfox.se/go/ali34698

Naturligt ljus, Utrustat kök, Renoverad,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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