
VERKOCHT

REF. ALI21168

525.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 46m² terras te koop in Playa San Juan
Spanje »  Alicante »  Playa de San Juan »  03016

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

121m²
Woonoppervlakte  

46m²
Terras

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Loft-stijl appartement van 150 m², met dubbel hoog
plafond en uitzicht op zee, op de eerste verdieping van
een exclusief gebouw met 9 verdiepingen en slechts één
woning per verdieping en twee parkeergarages
inbegrepen.

Deze woning maakt deel uit van een project van de architect Roberto García, die
wilde profiteren van het licht en het uitzicht op de zee in al zijn omvang door het
ontwerpen van grote glazen oppervlakken en een woonkamer met een plafond met
dubbele hoogte. De ruime gemeenschappelijke ruimte, met zwembad en solarium,
maakt dit unieke onroerendgoedvoorstel in het gebied compleet, dat zijn eigenaren
alle warmte en exclusiviteit biedt die typerend is voor het strand van San Juan.

Bij binnenkomst van het pand, aan de linkerkant, vinden we een spectaculaire
woonkamer van bijna 24 m² met directe toegang tot het solarium en het terras. De
dubbele hoogte en de grote ramen bieden veel aanpassingsmogelijkheden. Twee
verdiepingen kunnen bijvoorbeeld worden verbonden door een interne trap in de
woon-eetkamer dankzij het innovatieve interieurontwerp. Op deze manier krijgt u
een duplexwoning met een bruikbare oppervlakte van 200 m² en 40 m² terrassen,
ook dubbele hoogte.

Voor ons zien we de praktische zonnige keuken van 9 m². Aan de rechterkant vindt u
de 3 slaapkamers, een met een eigen badkamer. Een andere badkamer bedient de
andere twee slaapkamers. Ze hebben allemaal directe toegang tot het lichte terras
met uitzicht op de zee. Een handige wasruimte maakt het pand compleet.

Het is een uitstekende optie voor diegenen die tegelijkertijd comfort en moderniteit
zoeken.

L 'Acqua is een idyllische plek voor gezinnen of koppels op zoek naar plezier en
ontspanning, evenals alles wat wordt aangeboden door het strand van San Juan.

lucasfox.co.nl/go/ali21168

Zeezicht, Zwembad, Prive garage,
Parkeerplaats, Dichtbij openbaarvervoer
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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	Loft-stijl appartement van 150 m², met dubbel hoog plafond en uitzicht op zee, op de eerste verdieping van een exclusief gebouw met 9 verdiepingen en slechts één woning per verdieping en twee parkeergarages inbegrepen.

