REF. ALI24155

€355,000 Penthouse - Te koop

2 Slaapkamer Penthouse met 69m² terras te koop in Playa San Juan, Alicante
Spanje » Alicante » Playa de San Juan » 03540

2

2

140m²

69m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Terras

Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
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OMSCHRIJVING

Duplex penthouse met spectaculair uitzicht op zee, te
koop gelegen in Pau 5, een zeer gewilde omgeving op
slechts 100 meter van Playa de San Juan, Alicante.
Deze duplex met ongelooflijk uitzicht op zee is gelegen in Pau 5, een zeer
bevoorrechte omgeving aan de Playa San Juan in Alicante, op slechts 3 minuten lopen
van het mooiste strand van Alicante. Daarnaast is het omgeven door allerlei diensten
zoals oa winkels, apotheken, cafés, restaurants of tram- en bushaltes.
De woning is gelegen in een zeer complete ontwikkeling, met 2 zwembaden, padeltennisbanen, een fitnessruimte en een kinderspeelplaats.
Het is een heel gezellig huis. Vanaf de ingang hebben we toegang tot een zeer lichte
woonkamer met uitzicht op zee en toegang tot het terras met een prachtig
panoramisch uitzicht op het strand.
Op de eerste verdieping is er een open keuken naast de woonkamer en een gang die
leidt naar de grote badkamer, de kinderkamer en de grote slaapkamer met een
tweepersoonsbed.
Boven vinden we een zeer ruim en licht terras met barbecue en eethoek. Daarnaast
biedt het een woonkamer met fauteuils die kan worden omgebouwd tot een extra
slaapkamer. Deze verdieping biedt een prachtig uitzicht op het prachtige strand.
Het is een heel gezellig huis voor wie wil wonen in een prettige rustige omgeving,
maar omringd door alle voorzieningen en naast het strand.
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lucasfox.co.nl/go/ali24155
Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Padeltennis baan,
Gemeenschappelijk terras, Parkeerplaats,
Airconditioning, Balkon, Barbecue,
Chill out area, Dichtbij openbaarvervoer,
Dubbel glas, Exterior, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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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