
VENUT/UDA

REF. ALI19012

650.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a El Campello, Alicante
Espanya »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03560

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

246m²
Plànol  

974m²
Dimensions del terreny

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Tranquil·la habitatge familiar de 5 dormitoris a venda a
només 200 metres del mar entre Campello i la platja de
Sant Joan.

Aquesta vila independent d'estil clàssic es troba a la zona més exclusiva de la platja
de Muchavista, envoltada de metges famosos i altres personalitats reconegudes
d'Alacant. És una oportunitat ideal per als que busquen tranquil·litat i privacitat,
sense renunciar a estar a prop dels serveis.

L'habitatge se situa en una preciosa parcel·la arbrada amb piscina. A la planta
principal compta amb una cuina clàssica amb zona de menjador i accés directe a la
piscina, tres dormitoris dobles, dos banys complets, un saló-menjador amb llar de
foc i sortida a la zona de terrassa coberta. A la planta superior, a la qual accedim per
una preciosa escala de cargol, ens rep el quart dormitori, que compta amb un
vestidor que originalment era un bany. Hi ha la possibilitat de recuperar-lo, si ho
prefereix.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació sobre aquesta
oportunitat excel·lent a la platja de Muchavista.

lucasfox.cat/go/ali19012

Jardí, Piscina, Terrassa, Llum natural,
Aparcament,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior, Pou,
S'accepten mascotes , Traster
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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	Tranquil·la habitatge familiar de 5 dormitoris a venda a només 200 metres del mar entre Campello i la platja de Sant Joan.

