
VENUT/UDA

REF. ALI25512

1.000.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 7 dormitoris en venda a Playa San Juan, Alicante
Espanya »  Alicante »  Playa de San Juan »  03016

7
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

697m²
Plànol  

4.688m²
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

Villa per reformar en parcel·la de gairebé 5000 m² a
l&#39;Albufereta, a pocs metres de la platja i prop de el
centre d&#39;Alacant.

Aquest habitatge, que necessita d'una reforma completa, es troba en un recinte de
gairebé 5000 m², en una zona privilegiada d'Alacant, tranquil·la i alhora prop de la
ciutat i de la platja.

Es tracta d'una casa de tres altures que destaca pel seu disseny, ampli jardí i piscina.

Té una superfície total construïda de gairebé 700 m². Totes les estades són àmplies,
espaioses i reben molta llum natural a través dels grans finestrals. La vila disposa a
més d'un encantador porxo amb plantes i molt verd.

La mida i la ubicació de l'solar ofereixen infinites possibilitats. A l'tenir dues
entrades, es podria aprofitar la seva gran mida per dividir el terreny en dues o més
parcel·les i així construir habitatges independents.

Ideal per inversors que vulguin reformar una casa al seu gust en una ubicació
fantàstica.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per visitar aquesta magnífica vila, la
qual és sinònim de qualitat de vida, confort i benestar en un entorn totalment segur.

lucasfox.cat/go/ali25512

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Garatge privat, Terres de marbre,
Aparcament, Llar de foc, Entrada de servei,
Barbacoa, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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	Villa per reformar en parcel·la de gairebé 5000 m² a l&#39;Albufereta, a pocs metres de la platja i prop de el centre d&#39;Alacant.

