
VENUT/UDA

REF. ALI31691

445.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 60m² terrassa en venda a playa, Alicante
Espanya »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

340m²
Plànol  

60m²
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
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Familiar vila adossada de 4 dormitoris en venda primera
línia de mar a la platja de Muchavista, Alacant.

Aquesta vila se situa enfront de la mar, en primera línia de la bonica zona de la platja
de Muchavista, una de les millors d'Alacant. En concret, es localitza en una
urbanització privilegiada de viles adossades, amb zones comuns com una
espectacular zona verda enjardinada, piscina enorme, zona esportiva amb pista de
tennis, zona de jocs, una zona de barbacoa i aparcament exterior.

Aquesta vila adossada es distribueix en quatre plantes i gaudeix de vistes directes a
la mar, a la piscina i al jardí, des del saló i des de diversos dels seus dormitoris.

A la planta principal, es disposa un gran porxo amb agradables vistes, el saló-
menjador amb llar de foc, la cuina independent i un bany amb dutxa.

A la primera planta, s'ofereixen quatre dormitoris de bones dimensions, amb armaris
encastats, i un bany complet per donar-los servei. El dormitori principal compta amb
sortida a una terrassa.

Pujant l'escala s'accedeix a les golfes, una zona oberta que pot destinar-se a diferents
usos.

A l'baixar a la planta semisoterrani, trobem una gran sala d'estar amb sortida directa
a jardí, un bany complet i el garatge doble. Aquesta zona es podria transformar en un
apartament independent.

La casa compta amb un gran potencial de renovació, amb diferents opcions
d'ampliació i redistribució. A més, compta amb llicència turística, que la fa molt
interessant per a inversors al seu torn.

Poseu-vos en contacte per concertar una visita com més aviat millor.

lucasfox.cat/go/ali31691

Vistes al mar , Terrassa, Piscina,
Pista de tennis, Garatge privat, Aparcament,
Traster, S'accepten mascotes , Parc infantil,
Llicència turística, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, A renovar,
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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