
VENUT/UDA

REF. ALI26646

450.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 5 dormitoris en venda a Playa San Juan, Alicante
Espanya »  Alicante »  Playa de San Juan »  03550

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

339m²
Plànol  

1.365m²
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

Àmplia casa de 5 dormitoris amb un bonic jardí i terrassa
assolellada en una zona tranquil·la, a 15 minuts caminant
de Platja Sant Joan.

Aquesta àmplia casa d'estil rústic es troba en una zona cèntrica de Sant Joan
d'Alacant, en un barri agradable i verd amb molts jardins i flors, a uns 15 minuts a peu
de Platja Sant Joan. Està molt ben comunicada gràcies a la carretera nacional N-332,
que permet arribar a el centre d'Alacant en menys de 15 minuts. Aquesta zona també
ofereix tots els serveis necessaris per al dia a dia, com supermercats (Consum, Dia,
Lidl), restaurants, bars, escoles internacionals (Liceu Francès a només 7 minuts amb
bicicleta), etc.

La vila s'assenta sobre una parcel·la de 1.365 metres quadrats amb un bonic jardí
d'arbres fruiters, una gran piscina i una caseta per a emmagatzematge. També té
aparcament cobert amb capacitat per a tres cotxes.

A l'entrar a l'habitatge per la planta baixa, passem primer per un ampli porxo, ideal
per menjar a l'estiu. Un cop dins, trobem una cuina i un saló amb llar de foc, així com
un bany complet. Hi ha la possibilitat d'eliminar la paret entre la cuina i el saló per
tenir tota la planta baixa oberta i aconseguir una zona de dia encara més espaiosa.

Pujant les escales arribem a un altre saló, el qual es podria tancar per tenir un
dormitori més. Seguidament ve la zona de nit amb quatre dormitoris dobles i dos
banys complets. El saló de la planta superior i un dels dormitoris tenen sortida a una
gran terrassa amb orientació sud i vistes a jardí arbrat.

L'habitatge està llista per entrar a viure, encara que requereix una mica de reforma.
S'ha canviat tot el sistema elèctric i la piscina és nova, així com l'aparcament teulada.

Aquest immoble d'ambient familiar perquè ofereix molt espai i intimitat i se situa
prop de tots els serveis. També podria ser una oportunitat excel·lent per a inversors a
la recerca d'un habitatge per llogar amb una bona rendibilitat.

Aprofiti aquesta oportunitat i poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/ali26646

Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Traster,
S'accepten mascotes , Parc infantil, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, 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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	Àmplia casa de 5 dormitoris amb un bonic jardí i terrassa assolellada en una zona tranquil·la, a 15 minuts caminant de Platja Sant Joan.

