REF. ALI19251

€379,000 Àtic - En venda

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 60m² terrassa en venda a Playa
San Juan
Espanya » Alicante » Playa de San Juan » 03560

4

2

152m²

60m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Àtic de 4 dormitoris amb una exuberant terrassa solàrium
amb magnífiques vistes de 360º al mar i la muntanya,
situat en una urbanització a Campello.
Una oportunitat única per viure en un enclavament privilegiat al costat del Campello
Parc Central, un espai amb 35.000 m² de jardins i zones infantils davant de l'estació
de tramvia ia 5 minuts del mar.
Aquest luxós àtic destaca per l'amplitud de les seves estades i les seves magnífiques
vistes al mar, a més de per la seva terrassa solàrium privada de 60 m². A la planta
principal compta amb quatre dormitoris amplis, un d'ells amb bany privat, el saló
amb sortida a una terrassa en planta amb vistes al mar i la urbanització, una cambra
de bany i una moderna cuina independent amb galeria. Des de totes les estades
comptem amb boniques vistes al mar o la muntanya i la seva altura fa que puguis
gaudir de privacitat i d'abundant llum natural tot el dia.
El residencial Els Bedolls forma part del projecte Campello Parc Central, amb futurs
desenvolupaments, però totalment consolidat. La urbanització compta amb piscina
exterior, club social, zona de jocs infantils, aparcament, safareig per a bicicletes i
solàrium amb hamaques. En el preu també estan inclosos un traster i una plaça de
garatge.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.
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Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Terres de marbre,
Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Parc infantil,
S'accepten mascotes , Seguretat, Traster,
Vistes, Zona chill-out
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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