
UTHYRD

REF. ALIR31554

1 300 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i Alicante ciudad, Alicante
Spanien »  Alicante »  Alicante ciudad »  03003

4
Sovrum  

2
Badrum  

195m²
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

Lägenhet med 5 sovrum, nyrenoverad och omöblerad,
med ett rymligt vardagsrum / matsal och kök att hyra på
den största shoppinggatan i Alicante.

Denna stora 195 m² stora lägenhet har bra fri utsikt, eftersom den ligger på en
medellång höjd av byggnaden och dessutom ligger på hörnet. Det ligger på en av
stadens mest populära shoppingstråk, några minuters promenad från AVE -stationen
och Alicantes historiska centrum.

Den består av fem sovrum, tre badrum, ett stort vardagsrum på cirka 45 m² med ett
fullt möblerat öppet kök med vitvaror. Resten av huset är omöblerat, men alla
sovrum har inbyggda garderober. Fastigheten är vänd mot utsidan, med stora fönster,
som gör det möjligt att släppa in rikligt med ljus hela dagen, förutom
servicesovrummet.

När du kommer in i lägenheten finns en hall som leder till det stora vardagsrummet.
Till vänster leder en korridor till resten av hemmets rum. För det första, det inre
servicen sovrum med ett komplett badrum. Längre fram hittar vi ytterligare ett
komplett badrum med dusch. Framför finns ett rektangulärt sovrum. I slutet av hallen
kommer vi till en hall som leder till tre sovrum och ytterligare ett komplett badrum.
En av dem ligger på hörnet, den är mycket rymlig och omges av stora fönster.

Lägenheten kompletteras med ett garageutrymme i byggnaden, ingår i priset.

Det är ett nyrenoverat hem, med olika utrymmen för att dela goda tider, arbeta,
studera och framför allt njuta av det bekväma livet i Alicante, med alla tjänster och
fritidsalternativ precis utanför dörren.

Kontakta oss för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/alir31554

Terrass, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tjänsteentré,
Skönhets salong, Rullstolar, Renoverad,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Balkong

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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