
VENUT/UDA

REF. ALI23694

444.900 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 25m² terrassa en venda a El
Campello
Espanya »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03560

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

171m²
Plànol  

239m²
Dimensions del terreny  

25m²
Terrassa

+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
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DESCRIPCIÓ

Nova vila moblada i llista per entrar a viure, amb 4
dormitoris, 4 banys i una gran piscina privada, a la venda
a 400 metres de la platja del Campello.

Aquesta bonica vila és a pocs metres de la platja del Campello en una promoció
residencial oberta amb 23 habitatges independents, en dues fases de construcció. A
més, presenta un disseny pensat a complir amb tots els requisits per a una perfecta
vila costanera.

Aquest habitatge ofereix 171 m² distribuïts en tres plantes, amb quatre dormitoris i
tres banys, sobre una parcel·la privada de 239 m². La seva finalització està prevista
per a 12 mesos després de signar el contracte de reserva. Des del carrer, la promoció
destaca pel seu estil minimalista, de línies rectes i amb façanes de vidre.

En entrar a l'habitatge, trobem una rampa d'accés al garatge a un costat i una zona
verda amb una piscina de set metres de llarg a l'esquerra.

Entrem a la casa a través de la terrassa, on podreu gaudir dels àpats a l'aire lliure
gairebé cada dia de l'any. A l'interior, trobem una gran cuina oberta i un saló-
menjador, amb molta llum, espai i terres porcellànics de gran qualitat. A la dreta, es
disposa un petit bany i un dormitori doble, amb molt d'espai d'armari i bany.

Des de la zona de dia, unes escales ens condueixen a la primera planta, que ofereix
dos dormitoris més, un bany amb dutxa i una terrassa enorme de més de 25 m². A la
planta inferior, s'ubica el soterrani amb una superfície de 65 m² que acull un
dormitori amb dos finestrals, un bany, el garatge per a un cotxe i la terrassa del
darrere.

L'habitatge es presenta a punt per entrar-hi, totalment equipat amb sistema d'aire
condicionat, sistema de reg automàtic a la zona enjardinada, caixa elèctrica i
totalment moblada.

Es tracta d'una meravella llar al costat de la platja o com a segona residència, amb
preus començant des de 364.900 euro, amb opció d'afegir soterrani (basic - 49.900
euro o complet - 69.900 euro) i piscina (6 x 3 metres - 17.500 euro o 7 x 3 metres –
19.900 euro).

lucasfox.cat/go/ali23694

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Plafons solars, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Poseu-vos en contacte per a més informació!

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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