
SÅLD

REF. ALI33734

450 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 4 Sovrum med 15m² terrass till salu i Playa San Juan, Alicante
Spanien »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

4
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2
Badrum  

160m²
Planlösning  

15m²
Terrass
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ÖVERBLICK

4-rumslägenhet med havsutsikt och en 15m² terrass, ett
stenkast från stranden och i en urbanisering med pool
och trädgårdar på Playa San Juan.

Denna spektakulära 140 m² stora lägenhet med 4 sovrum ligger i en urbanisering
belägen i ett av de bästa områdena i La Palya. Den har tillgång till två gator,
fotgängare och garage. Och det är bara 5 minuter från stranden i San Juan.

Det är en rymlig lägenhet och en terrass med fantastisk utsikt över havet. Vi skulle
vara på en 12:e våningen, varifrån vi kunde njuta av en panoramautsikt över en stor
del av San Juans strandkvarter. Vid entrén kommer vi också att njuta av fantastisk
utsikt över bergen.

När vi kommer in i lägenheten finner vi en hall som ger oss tillgång till hela huset. Till
höger har vi tillgång till en korridor som leder till två sovrum och ett komplett
badrum. Genom en annan korridor når vi köket, fullt utrustat, och det stora
vardagsrummet med terrass och kontor. Och till vänster har vi tillgång till
huvudrummet och ytterligare ett extra rum.

Huvudrummet har 4 inbyggda garderober, fullt klädda, ett eget badrum med ett stort
hydromassagebadkar, samt en spektakulär utsikt.

Huset har elradiatorer och luftkonditionering, marmorgolv, sydostorientering,
inbyggda garderober i hela huset och tilldelad parkeringsplats.

Urbaniseringen har stora trädgårdsområden, en stor pool, sportbanor (tennis, fotboll,
basket, skridskoåkning, paddeltennis, etc...) och numrerad täckt parkering.

Utsikten är helt panoramautsikt mot havet och med fri utsikt.
Det ligger i ett oslagbart område och är ett välkänt bostadsområde där all service och
butiker ligger bara ett steg bort.

lucasfox.se/go/ali33734

Havsutsikt, Trädgård, Swimming pool, Hiss,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Utsikt,
Utrustat kök, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats
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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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