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4
Sovrum  

3
Badrum  

276m²
Planlösning  

20m²
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

Utmärkt nyrenoverad lägenhet med 4 sovrum med en stor
terrass och fantastisk havsutsikt till salu i det bästa
området i Playa San Juan, Alicante.

Denna moderna och eleganta lägenhet har en rymlig och verkligt unik 276
kvadratmeter lägenhet belägen i den bästa utvecklingen av Avenida de Costa Blanca.
Här erbjuds havsutsikt och en perfekt kombination av livsstil på stranden och staden.

Denna vackra öppen planlösning med 4 sovrum och 3 badrum har totalrenoverats
med högkvalitativa material och finish. Fastigheten är noggrant utformad med
komfort och elegans i åtanke och har stora fönster som ger fantastiskt naturligt ljus
och fantastisk havsutsikt. Det helt nya moderna köket är fullt utrustat och öppet mot
vardagsrummet med en multifunktionell ö.

Lägenheten har installationer av högsta kvalitet, inklusive elektriska markiser, nya
tvåglasfönster, luftkonditionering i alla utrymmen, centralvärme med radiatorer och
en säker entrédörr.

När vi kommer in i lägenheten hittar vi ett vackert rymligt vardagsrum med matsal
ansluten till det fullt utrustade moderna öppna köket på vänster sida. Från
vardagsrummet kan du se ut över havet, bergen och Avenida de Costa Blanca. Stora
skjutfönster helt öppna så att du kan njuta av den trevliga havsbrisen och blanda
vardagsrummet med utomhusutrymme.

Den här fastigheten har en välplanerad layout som skiljer vardagsrum och sovrum.
Tre sovrum med inbyggda garderober och vardera med privat tillgång till terrassen
ligger på höger sida vid ingången. I slutet av hallen hittar du det generöst stora
sovrummet med sitt ultramoderna badrum med öppen planlösning, med extra stor
dusch och jacuzzi. De andra två sovrummen ligger i närheten, båda av samma storlek,
med tillgång till terrassen och precis framför privata badrum med avancerad
inredning.

På vänster sida av entrén hittar vi ett extra rum som kan användas som kontor eller
gästrum, utrustat med luftkonditionering och en inbyggd garderob. Det finns också en
tvättstuga / service / förråd utrustad med garderober och apparater bredvid köket.

lucasfox.se/go/ali25427

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Swimming pool, Portvakt, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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Byggnaden har en conciergeservice, en stor gemensam trädgård med pool, underhåll
året runt och två parkeringsplatser ingår i priset. Den fantastiska Playa de San Juan
ligger bara en minuts promenad bort där du kan njuta av alla de bästa
restaurangerna, bekvämligheterna är bra förbundna med kollektivtrafik till resten av
Alicante.

Fastigheten är ett idealiskt hem att bo året runt eller kan bli ett bra sommarresidens.
Hur som helst är det en utmärkt investeringsmöjlighet eftersom den här egenskapen
är helt unik i området på grund av sin storlek och finish.

Kontakta oss idag för mer information om den här fastigheten.
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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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