REF. ALIR28197

€975 al mes Pis - De lloguer

Pis de 3 dormitoris amb 8m² terrassa en lloguer a Cabo de las Huertas, Alicante
Espanya » Alicante » Cabo de las Huertas » 03540

3

2

110m²

8m²

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 exterior de 3 dormitoris amb 2 terrasses i unes vistes
espectaculars a la mar ia la muntanya en una vuitena
planta de al Cap de les Hortes, Alacant.
Aquest pis s'ubica en un residencial amb 300 m² que alberguen jardins, una piscina i
un parc infantil. Consta de dues terrasses, una d'elles vidre, de 5 m², amb
espectaculars vistes a la mar, a el cap i a la muntanya Tossal.
L'habitatge té un ampli saló-menjador i una cuina independent, que disposa de forn,
vitroceràmica, frigorífic i una galeria exterior, per al safareig. Tots els dormitoris són
exteriors, amb vistes a les muntanyes i armaris encastats. El dormitori principal té
bany en suite i una terrassa.
L'habitatge està equipada amb aire condicionat per conductes i calefacció per
caldera de gas ciutat. A més, inclou dues places de garatge grans, i molt còmodes.
Aquesta àmplia habitatge de 100 m² i envoltada de fantàstiques vistes, és ideal per a
amants de la mar i el relax, ja sigui una família o persones jubilades.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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lucasfox.cat/go/alir28197
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Terres de marbre,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Parc infantil, Vistes
Període de lloguer mínim: 12 mesos.
Ja està disponible!
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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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