REF. ALI25822

320.000 € Àtic - En venda

Àtic de 3 dormitoris amb 90m² terrassa en venda a Playa San Juan, Alicante
Espanya » Alicante » Playa de San Juan » 03540

3

2

180m²

90m²

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

Increïble àtic de 3 dormitoris amb aparcament i solàrium,
en complex amb jardí i piscina a Platja Sant Joan, Alacant.
Aquest àtic té tres dormitoris i dos banys. L'espai es distribueix en dues plantes.
A l'entrar, a la dreta ens trobem amb un ampli saló i, a l'esquerra, una cuina
totalment equipada amb safareig. Més a la dreta tenim dos dormitoris, un accés a la
terrassa que condueix a la segona planta des d'un dels dormitoris i el saló. Al davant
trobem un bany ia l'esquerra el dormitori principal amb bany privat.
La segona planta acull un ampli solàrium de superfície igual a el pis, amb zona de
barbacoa, zona per prendre el sol i zona d'estar.
L'àtic està equipat per a persones amb mobilitat reduïda.
El complex residencial cobreix 6.800 metres quadrats i inclou dues pèrgoles, una
gran piscina i un jardí. Està molt ben cuidat i ofereix comoditat i tranquil·litat als seus
residents.
Truqui'ns avui per concertar una visita.
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lucasfox.cat/go/ali25822
Vistes a les muntanyes , Piscina, Terrassa,
Pista de tennis, Servei de consergeria,
Ascensor, Llum natural, Pista de pàdel,
Aparcament, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Barbacoa, Cuina equipada, Exterior,
Parc infantil, Safareig, 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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