
SÅLD

REF. ALI19629

385 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum med 30m² terrass till salu i Playa San Juan
Spanien »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

3
Sovrum  

2
Badrum  

177m²
Planlösning  

30m²
Terrass

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Modern och ljus 3-rumslägenhet till salu i det mest
eftertraktade området Playa San Juan.

Denna moderna och eleganta lägenhet ligger på Avenida de Costa Blanca och
erbjuder havsutsikt och en idealisk strand- och stadslivsstil. Byggnaden har
concierge-service, stor gemensam trädgård med pool, året runt underhåll och
underjordisk parkering ingår i priset. Fabulous Playa San Juan ligger bara 2 minuters
gångavstånd, där du kan njuta av alla de bästa restaurangerna, bekvämligheterna och
kollektivtrafiken.

Denna vackra öppen planlösning med 3 sovrum har nyligen renoverats med
högkvalitativa material och finish. Försiktigt utformad med komfort och praktiskt i
åtanke har fastigheten stora panoramafönster för att njuta av naturligt ljus och
havsutsikt, ett fullt utrustat kök och högkvalitativa funktioner som persienner,
luftkonditionering och en säker entrédörr.

Det rymliga vardagsrummet har ett öppet fullt utrustat kök. Dörrar öppnas på
terrassen på 30 m² för att njuta av utomhuslivet. Denna fastighet är extremt
välfördelad och erbjuder 3 bra storlek sovrum med inbyggda garderober som ger gott
om förvaring och 2 badrum med high-end inredning.

Den här fastigheten är den perfekta familjen sommarhemmet och en utmärkt
investering för semesteruthyrning.

Kontakta oss idag för mer information om denna fastighet.

lucasfox.se/go/ali19629

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Tennisbana, Portvakt, Hiss,
Padel-bana, Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster

REF. ALI19629

385 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum med 30m² terrass till salu i Playa San Juan
Spanien »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

3
Sovrum  

2
Badrum  

177m²
Planlösning  

30m²
Terrass

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/ali19629
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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