REF. ALI21165

515.000 € Pis - En venda

Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 44m² terrassa en venda a Playa San Juan
Espanya » Alicante » Playa de San Juan » 03016
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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

Pis estil loft, de doble altura i amb espectaculars vistes a
la mar a la quarta planta d&#39;un edifici exclusiu de 9
pisos i només un habitatge per planta, i dues àmplies
places de garatge de propietat.
L'habitatge forma part d'un projecte de l'arquitecte Roberto García, que ha volgut
aprofitar la llum i les vistes a la mar en tota la seva magnitud dissenyant grans
superfícies de vidre i un saló-menjador amb doble alçada. La espaiosa àrea comuna,
amb piscina i zona solàrium, completa aquesta proposta immobiliària única a la zona,
que compleix amb el propòsit d'oferir als seus propietaris tota la calidesa i
l'exclusivitat típiques de la platja Sant Joan.
A l'entrar a l'habitatge a la dreta, trobem un espectacular saló-menjador de gairebé
24 m² amb accés directe a la terrassa ia la terrassa. La doble altura i els seus amplis
finestrals s'obren infinitat de possibilitats de personalització. Per exemple, es poden
unir dues plantes per una escala interna a la zona de la sala-menjador gràcies al seu
disseny interior innovador. D'aquesta manera, es pot aconseguir un habitatge dúplex
amb més de 200 m² útils i 40 m² de terrasses també a doble alçada.
Enfront de nosaltres veurem la còmoda i assolellada cuina de 9 m². A l'esquerra, es
troben els 3 dormitoris en línia, un d'ells matrimonial amb bany privat. L'altre bany
dóna servei als altres dos dormitoris dobles. Tots ells poden gaudir d'accés directe a
la lluminosa terrassa amb vistes a la mar. Un còmode safareig completa el pis.
És una excel·lent opció per a aquells que busquen comoditat i modernitat a el mateix
temps.
L 'Acqua és un lloc idíl·lic per a famílies o parelles per l'oferta completa de diversió i
relaxament de la urbanització, sense comptar amb altres pròpies de platja Sant Joan,
zona en la qual està ubicada.
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Aparcament, A prop del transport públic ,
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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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