
UTHYRD

REF. ALIR28539

1 500 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 20m² terrass till uthyrning i Playa San Juan
Spanien »  Alicante »  Playa de San Juan »  03540

3
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2
Badrum  

120m²
Planlösning  

20m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

120 m² 3-rumslägenhet några meter från stranden, med
en 20 m² terrass, pool, jacuzzi, gym och bastu att hyra i
Pau 5, ett lyxigt bostadsområde.

Denna omöblerade lägenhet med 3 sovrum och 120 m² ligger i Pau 5, ett lyxigt
bostadskomplex i ett av de bästa områdena i Playa de San Juan, några meter från
stranden och spårvagnshållplatsen.

Bostaden är byggd med första kvalitet och modern design. Byggnaden är nybyggd,
med vit tegel på fasaden och med terrasserna avgränsade av glaspaneler, vilket ger
den en ren och minimalistisk bild. Lägenheten ligger på andra våningen i denna
moderna 9-våningsbyggnad, med fantastisk och helt fri utsikt över stranden.

Inuti bostaden hittar vi flera fritidsområden. På utomhusområdet finns 3 pooler: en
barnpool, huvudpoolen med stora trappor och en exklusiv jacuzzi. Allt detta, omgivet
av anlagda områden, en lekplats och en lounge med fåtöljer och hängmattor för att
koppla av i solen. På fritidsområdet inomhus kan vi hitta ett gym, bastu och
socialklubb.

Denna rymliga lägenhet har 3 sovrum, 2 badrum (1 badrum i sovrummet), ett
amerikanskt kök, ett rymligt vardagsrum med matplats och en 20 m² stor terrass.
Både vardagsrummet och sovrummen har fri utsikt över stranden.

Dessutom har det ett garage för bil och motorcykel och ett förråd (tillval).

Det är ett idealiskt hem för dem som vill njuta av lugnet och stranden utan att ge upp
att bo i ett område omgivet av tjänster.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/alir28539

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Hiss, Gemensam terrass, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Solpaneler,
Skönhets salong, Rullstolar, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, Balkong

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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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