
VENUT/UDA

REF. ALI32461

515.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 400m² de jardí en
venda a El Campello
Espanya »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03550

3
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

275m²
Plànol  

400m²
Dimensions del terreny  

50m²
Terrassa  

400m²
Jardí

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Vila independent a estrenar de 3 dormitoris amb piscina,
jardí i garatge privat en venda a prop de la platja de
Muchavista.

Espectacular vila amb piscina privada situada a una avinguda principal a escassos
minuts de la platja i dels serveis necessaris.

Lhabitatge compta amb tres plantes. La planta semisoterrani ofereix un garatge per a
dos cotxes, amb una rampa molt còmoda i àmplia. També hi ha un espaiós saló o sala
d'entreteniment que es pot utilitzar com a zona d'oci, sala de jocs, cinema privat o
gimnàs.

Des de la planta principal, accedim a un saló obert amb accés directe al porxo ia la
piscina. Aquí trobem també una cuina oberta en color blanc amb taulell de granit
vintage, una zona de bugaderia i un bany de cortesia. La terrassa espaiosa, totalment
privada, fa gairebé 80 m².

A la planta superior hi trobem els tres dormitoris, tots amb armaris de paret i banys
privats. Entre el dormitori principal i un dels secundaris, hi ha una gran porta
corredissa que pot ser molt útil en el cas de tenir un nadó o nens o simplement com
a vestidor.

L´habitatge gaudeix d´orientació sud-est i s´ha construït amb excel·lents qualitats.
Presumeix de fusteria exterior d'alumini, terres de parquet, porta blindada, panell
solar per a l'aigua calenta i finestres oscil·lobatents d'alumini amb doble vidre. El
garatge és molt ampli, cosa que ofereix gran comoditat.

La vila és totalment independent i disposa de molt espai exterior a la mateixa
parcel·la per gaudir de l'excel·lent clima alacantí, prendre el sol o estar amb la
família i els amics fent una barbacoa.

Es troba en una zona tranquil·la i prop de tot.

lucasfox.cat/go/ali32461

Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Traster,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Aire condicionat
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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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