
VENUT/UDA

REF. ALI28385

289.000 € Àtic - Venut/uda
àtic en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 15m² terrassa en venda a El
Campello
Espanya »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03560

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

182m²
Plànol  

15m²
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
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DESCRIPCIÓ

Àtic cantoner de 4 dormitoris dobles, amb vistes a la mar
ia la muntanya, parada de tramvia a la porta ia 5 minuts
de la platja.

Aquest àtic està situat al poble pesquer de Campello, Alacant. Se situa en una zona
tranquil·la al costat de l'privilegiat enclavament de Campello Parc Central, un espai
amb 35.000 m² de jardins i zones infantils davant de l'estació de tramvia ia 5 minuts
de la mar. L'habitatge compta amb tot tipus de serveis al seu voltant: centre de salut,
farmàcia, supermercats, comerços, restaurants i cerveseries.

L'immoble es troba en la vuitena planta d'un edifici d'estil fresc i modern. A la part
posterior de l'edifici, a l'altura de l'portal, se situa una piscina, ideal per a un bany
ràpid en els calorosos dies d'estiu. Al soterrani hi ha el garatge i el traster.

A l'entrar a l'habitatge, davant ens rep el saló-menjador, el qual presenta un
mobiliari modern i minimalista. La seva gran sofà, chaise long blanc de pell, ofereix
unes relaxants vistes a la mar. Aquesta estada també té sortida a la terrassa, des
d'on es pot veure Benidorm i els seus gratacels.

A mà dreta, pel passadís hi ha un armari encastat davant de l'entrada de la cuina
independent, que està totalment equipada i dóna accés a una acollidora terrassa en
forma de "L". La terrassa té vistes a la muntanya i espai suficient per acollir dinars
amb amics, tenir plantes, fer una barbacoa o simplement relaxar a el sol, oa l'ombra,
ja que disposa de tendals que poden cobrir-la per complet, proporcionant a més una
privacitat absoluta.

De nou a l'interior, trobem quatre dormitoris dobles, tots ells exteriors i amb armaris
encastats. Un dels dormitoris té accés a la terrassa posterior i dos gaudeixen de
vistes a la mar. Cal destacar que un d'ells presumeix a més de bany privat. L'immoble
també té un bany complet addicional que dóna servei a la resta d'estades.

L'àtic sempre gaudeix d'una temperatura ideal gràcies a el sistema de climatització
per conductes i al seu doble orientació (est i oest), la qual permet gaudir de
l'agradable brisa marina en qualsevol moment del dia. Tot el immoble presenta sòls
de tarima.

lucasfox.cat/go/ali28385

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Garatge privat, Ascensor,
Parquet, Llum natural,
Terrassa comunitària, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Saló de bellesa , Pou,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic
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Actualment es troba llogat, per llarga temporada, així que és ideal per al seu compar
per inversió.

En definitiva, aquest àtic destaca per la seva ubicació en una zona tranquil·la,
envoltada de serveis ia un pas de la platja, així com per altres elements que el
converteixen en una llar ideal per a una família a la qual li agradi gaudir de l'sol i de
la la platja amb totes les comoditats.
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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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