
VENUT/UDA

REF. ALI32724

400.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Playa San Juan, Alicante
Espanya »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

70m²
Plànol

+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

Acollidor i luxós pis amb impressionants vistes al mar i
totes les comoditats, a punt per entrar a viure, en venda a
peu de platja a Alacant.

Es tracta d'un pis de 70 m² amb dos dormitoris a primera línia de la platja de Sant
Joan, una de les millors zones d'Alacant. A més, és un lloc privilegiat per gaudir-ne tot
l'any, ja que està molt ben comunicat i té tots els serveis a un pas, fins i tot per anar
caminant.

Aquest espectacular habitatge està totalment reformat amb les millors qualitats i
disposa de tots els serveis comunitaris com a porter, piscina, pistes esportives, parc
infantil i aparcament assignat.

Consta d´un saló-menjador molt acollidor, amb llar de foc de gas i unes precioses
vistes directes al mar. La cuina americana, amb illa integrada, també gaudeix de les
fantàstiques vistes i la lluminositat que inunda tota la casa.

Seguim pel passadís i trobem un modern i complet bany i una cambra de rebost i
emmagatzematge. Al fons, es disposen els dos dormitoris, tots dos amb armaris de
paret, un amb llit de matrimoni i un altre amb dos llits individuals.

La casa disposa de porta de seguretat, aire condicionat a totes les estances i terra
radiant, per gaudir-ne tant a l'estiu, com a l'hivern. La seva fantàstica orientació i la
seva alçada són ideals per gaudir d'una gran lluminositat a cada racó de l'habitatge.

El seu disseny modern no deixa indiferent i l'alta qualitat dels materials s'aprecia a
tota la casa. Des dels acabats fins als tancaments, tot pensat per gaudir amb tota
comoditat.

Poseu-vos en contacte per visitar aquest fantàstic habitatge, per gaudir del mar, del
sol i de la platja durant tot l'any.

lucasfox.cat/go/ali32724

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
A primera línia de mar , Piscina, Jardí,
Pista de tennis, Ascensor, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vistes, Traster, Sistema domòtic, Seguretat,
Saló de bellesa , Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat,
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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	Acollidor i luxós pis amb impressionants vistes al mar i totes les comoditats, a punt per entrar a viure, en venda a peu de platja a Alacant.

