
VERHUURD

REF. ALIR19154

3.000 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
5 Slaapkamer Huis / Villa met 1,300m² Tuin te huur in Playa San Juan, Alicante
Spanje »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

459m²
Plattegrond  

1.547m²
Perceeloppervlakte  

50m²
Terras  

1.300m²
Tuin

+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

Villa in mediterrane stijl met een prachtig uitzicht op zee
te huur in een rustige woonwijk, dicht bij het strand in
Alicante.

Vanuit de verhoogde ligging in Cabo de la Huerta biedt deze prachtige villa in
mediterrane stijl een benijdenswaardig uitzicht op zee. Een ideale gezinswoning of
inspirerende residentie voor een kunstenaar of schrijver, dit is echt een
uitzonderlijke woning in een prachtige natuurlijke omgeving.

De villa ligt op een perceel van 1.547 m² met een tuin met uitzicht op Cala Palmeretes
en de Cantalar die zich ervoor uitstrekken. Het gebouw is momenteel verdeeld in
twee onafhankelijke woningen.

Het huis, op het zuiden, heeft een lichte woonkamer die uitkomt op een overdekt
terras, perfect om buiten te dineren en de tuin. Een trap met een kleurrijk glas-in-
loodraam leidt naar de eerste verdieping, die bestaat uit nog een grote woonkamer
met een L-vormig terras en een keuken / eetkamer met houten panelen en
apparatuur. Twee driepersoonskamers met ingebouwde kasten en een prachtig
uitzicht plus 2 grote badkamers, waarvan er een onlangs is gerenoveerd, vervolledigt
dit niveau. Op weg naar het hok vinden we nog een slaapkamer met 2
tweepersoonsbedden en toegang tot een terras.

Een garage biedt parkeergelegenheid voor 2 voertuigen.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te regelen.

lucasfox.co.nl/go/alir19154

Zeezicht, Eerste lijn zee, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Waterput, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Barbecue, Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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