
VENUT/UDA

REF. ALI28711

495.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 80m² terrassa en venda a Playa
San Juan
Espanya »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

180m²
Plànol  

80m²
Terrassa

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb
terrassa de 80 m² amb vistes de 360 º a la muntanya ia la
platja en venda a Platja de Sant Joan.

Lucas Fox presenta aquest increïble àtic a l'última planta del residencial Sea Colors,
un dels millors de tot PAU 5, on la vista es perd a l'horitzó del mar. És un habitatge
bohèmia amb orientació est i amb orientació sud i amb vistes al mar.

Es distribueix en 3 dormitoris i 2 banys complets. La zona de dia compta amb un saló-
menjador amb la cuina oberta i amb sortida a una fantàstica terrassa on gaudir de les
albes llevants mentre es relaxa al jacuzzi o celebrar barbacoes en família.

L´àtic es completa amb dues places de garatge molt grans de 20 m² i un traster en
una d´elles, tot inclòs en el preu.

L'habitatge es beneficia d'eficiència energètica B gràcies al sistema per aerotèrmia
amb calefacció central per terra radiant i aire condicionat. La cuina de tipus
americana ve moblada i equipada amb extractor i rentaplats, entre d'altres.
Finalment, ofereix finestres de Climalit, armaris de paret i porta de seguretat.

La comunitat afavoreix l'accés a persones de mobilitat reduïda amb ascensor i posa a
disposició dels seus veïns un jardí comunitari, zona infantil, zona verda i pista de
pàdel.

lucasfox.cat/go/ali28711

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Garatge privat, Ascensor,
Terres de marbre, Pista de pàdel,
Llum natural, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Seguretat,
Saló gourmet, Saló de bellesa ,
S'accepten mascotes , Pou, Plafons solars,
Parc infantil, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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