
VENUT/UDA

REF. ALI24972

550.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 23m² de jardí en venda
a El Campello
Espanya »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

214m²
Plànol  

60m²
Terrassa  

23m²
Jardí

+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

Casa adossada moderna d&#39;obra nova amb 3
dormitoris, garatge i jardí en un luxós complex residencial
amb 3 piscines situat a escassos metres de la platja.

Aquesta casa adossada moderna forma part d'un complex residencial d'alta gamma
al passeig marítim, amb 3 grans piscines, diversos parcs infantils i zones verdes al
sud de la Vila Joiosa.

L'habitatge disposa de garatge cobert, traster i mobiliari inclòs en el preu. A més,
ofereix 3 dormitoris i 3 banys distribuïts en 2 plantes.

Entrem per la planta baixa, on ens rep un vestíbul que porta a la sala-menjador amb
cuina oberta i una illa. Aquest espai disposa d'accés a un safareig-rebost de 6,6 m².

Des del saló, pot passar a la terrassa coberta ia un jardí de 60 m² amb vistes a la mar.
Hi ha una gran para-sol automàtica instal·lada per a cobrir dos terços al jardí per
gaudir de l'calorós estiu mediterrani. A mà esquerra de l'entrada, hi ha 2 dormitoris i
un bany complet.

Vam pujar les escales que condueixen a la primera planta, on hi ha el dormitori
principal amb bany privat i una terrassa de 46 m² amb una espectacular vista a la
mar.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/ali24972

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí,
Servei de consergeria , Llum natural,
Terrassa comunitària, Edifici modernista,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Seguretat, Parc infantil, Obra nova,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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