Atraktivní apartmán v blízkosti moře i pláže, Alicante, Španělsko

ID nemovitosti SPT480G9-117
Město San Juan de Alicante
Typ Byt
Dispozice 4+kk
Ložnice 3
Zahrada Ne
Parking Garážové stání
Stav nemovitosti Výstavba
Terasa Ano
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 2022
Zařízen Možno zařídit
Stav zakázky Aktivní
Patro 9. patro
Cena 686 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout nový atraktivní apartmán v blízkosti moře i pláže ve městě San Juan de Alicante (nebo San Joan d´Alacant) v

provincii Alicante ve Valencijském regionu ve Španělsku. Apartmán je součástí zcela nové moderního projektu dvou apartmánových budov s
celkem 190 residenčními obytnými jednotkami. Apartmán G9-117 je situován v devátém patře Bloku 2 a jeho celková užitná plocha činí 224,83
m2 (zastavěná plocha 107,64 m2 a obytná plocha 90,56 m2). Nachází se v něm předsíň, chodba, technická místnost, tři komfortní ložnice, dvě
koupelny, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, a terasa (17,23 m2). Po vnitřním schodišti se vydejte nahoru na střešní terasu o
rozloze 90,56 m2. Apartmánu náleží tři garážová parkovací stání (č. 24, 25 a 215) a jedna sklepní kóje (č. 25). Tento apartmán bude dokončený v
září 2023. Resort s celkem 190 apartmány představuje moderní komfort v pravém smyslu slova – životní styl, díky kterému si opravdu užijete svůj
pobyt u moře v klidném prostředí. Máte rádi volnočasové aktivity, sporty a služby s nimi spojené? Zde Vám jsou hned po ruce. Ve společných
částech areálu si přijde na své široká škála klientů – jsou tu bazény a dětské bazénky, hřiště a dětská hřiště, dvě vířivky, plně vybavená
posilovna, paddle tennis hřiště, víceúčelová místnost a centrum mini-sportů. Resort je obehnán obvodovou zdí, má vrátnici u přístupové brány a
video interkom. Na výběr máte apartmány se dvěma až třemi ložnicemi, se dvěma koupelnami, s výměrou od 98 m2 do 160 m2 a v cenové relaci
od 333.000 € do 546.000 €. Navíc jsou k dispozici ještě penthousy se dvěma nebo třemi ložnicemi a dvěma koupelnami, se střešními terasami, o
ploše od 177 m2 do 246 m2 a za cenu od 420.000 € do 726.000 €. V případě zájmu si můžete dokoupit další garážové parkovací stání v suterénu
a to o velikosti 13 m2 za cenu 15.000 €. Apartmány jsou situované ve čtyřech budovách. Tři z nich mají deset nadzemních podlaží (a suterén jedno podzemní podlaží; Bloky 1, 2, 3) a jedna budova má v porovnání s nimi pouze čtyři nadzemní podlaží (a suterén – dvě podzemní podlaží,
Blok 4). Parkovací místa a sklepní kóje naleznete v suterénu. Každý apartmán je vybavený aero-termální klimatizací a DHW systémem,
elektrickým podlahovým vytápěním v koupelnách, skleněnou zábranou na balkonech/terasách. Se zařizováním apartmánu nábytkem si taktéž
nemusíte dělat starosti – vše zařídíme za Vás. Za příplatek si můžete vybrat nábytek a vybavení ze dvou katalogů: Aktual a LGance. Dokončení
jednotlivých budov se dělí na tři časové úseky: červenec 2023, srpen 2023 a listopad 2023. Resort je situován přibližně jen 300 m od nádherné
pláže San Juan Beach a asi 9 km od centra města Alicante, kde si prohlídku zaslouží bezpočet historických památek a Vaši návštěvu skvělé
společenské vyžití. Z centra města jezdí na pláž tramvajová linka č. 4 za méně než 30 minut a rovněž za stejný čas se dostanete na dálnici a
silnici spojující San Juan s letištěm nebo vlakovým nádražím. Playa San Juan se pyšní Evropskou modrou vlajkou za čistotu moře a nabízené
služby: lehátka se slunečníky, volejbalová hřiště, mini fotbálek, windsurfing, pronájem kánoí. Je lemována dlouhou promenádou, dětskými hřišti,
klouzačky, houpačky a prolézačky. Zcela jedinečný nádech přírody zažijete při návštěvě útesových jeskyň Cabo de Las Huertas. Zhruba něco
víc než kilometr od pláže máte golfový klub Golf Club Alicante Golf s vlastním obchodím centrem, zdravotním střediskem a sítí restaurací. Poblíž
se nachází další golfové hřiště Bonalba Golf Course v obci Mutxamel.
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