
UTHYRD

REF. ALIR29531

750 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 1 Sovrum till uthyrning i Alicante ciudad, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

1
Sovrum  

1
Badrum  

50m²
Planlösning

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

50 m² lägenhet med 1 sovrum i en av de viktigaste
shoppinggatorna i centrum av Alicante, ett steg bort från
allt.

Denna lägenhet på 50 m² hyrs endast för LÅNGSIKT, är totalrenoverad i minimalistisk
stil. Det ligger i en av de mest trafikerade shoppingvägarna i Alicante, mitt i centrum,
bara ett steg från köpcentret El Corte Inglés och AVE-stationen.

Det är nära till alla tjänster, såsom restauranger, barer, stormarknader och andra
butiker och företag. På mindre än 5 minuter till fots når du AVE-stationen och La
Explanada-promenaden, som ansluter till hamnen i Alicante, bredvid stranden El
Postiguet, där du kan sola och njuta av havet.

Den nyrenoverade lägenheten ligger på femte våningen i en modern byggnad med
hiss och portier.

Lägenheten har ett vardagsrum med matplats och ett kök med öppen planlösning,
allt i ett rymligt rum med öppen planlösning med mycket ljus tack vare sitt stora
fönster. Köket är utrustat med kylskåp, tvättmaskin och torktumlare.

Dessutom har den ett sovrum i modern stil med LED-bakgrundsbelysning både i taket
och på botten av dubbelsängen, vilket ger ett behagligt indirekt ljus för att skapa en
lugn och mysig atmosfär.

Slutligen finns det ett badrum med en stor dusch.

Lägenheten är utrustad med en inbyggd garderob, plattskärms-TV, luftkonditionering
med varm / kall luftkonditionering och Climalit-fönster, allt för maximal komfort.

Det är perfekt för en person eller ett par som vill bo i hjärtat av Alicante, ett steg bort
från alla tjänster och bekvämligheter.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/alir29531

Hiss, Utsikt, Uppvärmning, Skönhets salong,
Rullstolar, Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Brunn

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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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