
UTHYRD

REF. ALIR28328

1 275 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Cabo de las Huertas, Alicante
Spanien »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

3
Sovrum  

2
Badrum  

110m²
Planlösning  

4m²
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

Mysig lägenhet att hyra i det bästa området i Alicante
(Cabo de las Huertas), med 3 sovrum och ett stort
vardagsrum med terrass och havsutsikt.

Denna ljusa lägenhet hyrs endast för LÅNGSIKT, som ligger i ett av de bästa
bostadsområdena i Cabo de las Huertas, kommer att glädja älskare av havet, förutom
dess magnifika utsikt är det 10 minuters promenad från stränderna och vikarna i
Albufereta och Cabo (Cape).

Bostadskomplexet ligger i ett lugnt område och är samtidigt omgivet av alla tjänster
(skolor, kollektivtrafik, apotek, frisörer ...) och ett brett utbud av butiker och
restauranger.

Denna bekväma lägenhet har 110 m², är fullt möblerad och ligger på byggnadens
åttonde våning, i hörnet och söderläge. Det är en del av ett komplex med en stor
trädgård på mer än 300 m², en sportbana, en tennisbana, två pooler och en lekplats.

När vi går in i fastigheten är det första som slår oss det stora vardagsrummet med 32
m². Det får mycket naturligt ljus hela dagen, eftersom det är omgivet av stora fönster
och har direkt tillgång till terrassen, så det har också fantastisk utsikt över havet.
Matbordet, som ligger vid ingången till vardagsrummet, ligger bredvid ett stort
fönster. I detta stora vardagsrum kan du njuta av att läsa, koppla av eller till och med
arbeta, samt ha ett rymligt område för familjesammankomster och spel.

Köket har alla apparater och redskap som behövs för att förbereda och njuta av dina
favoritrecept. Förutom att vara fullt utrustad har den ett bord och ett par avföringar.
På baksidan av köket hittar vi en tvättstuga och en klädstreck.

I korridoren finns sovrummet med eget badrum och en liten hall med inbyggda
garderober, som omklädningsrum. Detta sovrum har en stor dubbelsäng och har fri
utsikt från fönstret.

Fortsätt nerför korridoren hittar vi de andra två sovrummen och ett komplett badrum.
Sovrummen har en våningssäng respektive en hopfällbar säng.

Alla rum har luftkonditionering genom kanaler och elförbrukare med låg förbrukning,
så att hemmet alltid kommer att ha den perfekta temperaturen.

Hyran inkluderar ett privat garage för ett fordon.

lucasfox.se/go/alir28328

Strand, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Tennisbana,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Skönhets salong, Rullstolar,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör, Brunn,
Balkong

Minimum uthyrnings period: 36 månader.
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En mysig lägenhet med utsikt över havet och poolen, redo att flytta in och bli det
idealiska hemmet för alla familjer.

Kontakta oss för mer information.

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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