REF. ALIR26884

€700 per månad Lägenhet - Uthyrning

Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Alicante ciudad, Alicante
Spanien » Alicante » Alicante ciudad » 03016

2

1

106m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
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ÖVERBLICK

Trevlig lägenhet med 2 sovrum att hyra i en lugn
utveckling med pool nära Albufereta-stranden.
Denna vackra lägenhet med 2 sovrum ligger på nionde våningen i en byggnad i
Albufereta-området, ett steg bort från stranden med samma namn och mycket nära
Alicantes golfbana. Området erbjuder alla typer av tjänster som stormarknader,
internationella skolor, barer, restauranger etc. Det har mycket bra förbindelser, med
två spårvagnsstationer i närheten för att åka till San Juan eller Alicantes centrum.
När vi kommer in i lägenheten välkomnas vi av en vacker hall, till vänster om vilken vi
hittar ett kök utrustat med ett galleriområde. Sedan går vi in i ett rymligt och ljust
vardagsrum med en soffa, ett stort bord och en TV. Detta rum har också tillgång till en
balkong med bord och två stolar. Från vardagsrummet finns en dörr för att komma in
i nattområdet, som består av två stora sovrum och ett stort komplett badrum. Alla
sovrum är exteriör och har fri utsikt.
Lägenheten hyrs fullt möblerad och med elektriska apparater (spis, ugn, huva,
kylskåp, tvättmaskin). Vardagsrummet och sovrummet är utrustade med
luftkonditionering, även om lägenheten redan har mycket god ventilation i sig,
eftersom alla sovrummen vetter utåt.
Fastigheten har också en privat parkeringsplats och tillgång till en stor gemensam
pool med en lekplats.
Om du vill bo i ett av de bästa områdena i Alicante med lugn och alla tjänster till
hands, tveka inte att kontakta oss för att ordna ett besök.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien

lucasfox.se/go/alir26884
Utsikt över bergen, Swimming pool, Hiss,
Naturligt ljus, Gemensam terrass, Parkering,
Balkong, Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Lekplats,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Rullstolar,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
Minimum uthyrnings period: 1 månader.
Tillgänglig nu!
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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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