
REF. ALI32768

1.150.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a playa, Alicante
Espanya »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

537m²
Plànol  

1.172m²
Dimensions del terreny

+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

Lluminosa i còmoda vila moderna en venda a escassos
metres de la Platja de Muchavista, amb piscina privada i
parcel·la de 1.200 m².

A poca distància a peu de la platja de Muchavista a El Campello es troba aquesta
àmplia i lluminosa vila de 537 m² construïts sobre un terreny de gairebé 1200 m².
Estratègicament ubicada entre la zona del Liceu Francès i el Pau 5, aquesta casa ho
té tot als voltants, sense necessitat d'usar el cotxe: platja, supermercat, farmàcia,
excel·lents restaurants rics, així com el millor forn de tot Alacant. A més, és un lloc
molt tranquil i amb poc trànsit, perfecte per relaxar-se i prendre el sol gràcies a la
seva perfecta orientació.

Pel que fa a la casa, és una construcció força recent del 2009, dividida en dues
plantes, més la planta semisoterrani i un solàrium. Com a particularitat, compta amb
dues plantes independents amb entrades separades des del jardí, així com accés a la
segona planta per ascensor. Per tant es pot fer servir com a dos apartaments
independents, amb una cuina i un saló a cada planta, o bé com a casa familiar de
dues plantes, amb una porta amb pany que connecta les dues plantes. Aquesta
possibilitat de separació és ideal per a famílies que volen deixar completa
independència als seus fills adolescents, o per als que desitgen fer una inversió
llogant la part de dalt, mantenint total privadesa i seguretat.

La planta principal ofereix un saló amb grans finestrals, una àmplia i moderna cuina-
menjador amb una gran península i un lavabo, així com un dormitori doble amb el
seu propi vestidor i un bany privat enorme.

Pujant a la primera planta per l´ascensor amb capacitat per a sis persones, es disposa
a l´esquerra un gran saló amb cuina oberta i sortida a una àmplia terrassa
assolellada amb precioses vistes al jardí. De l'altra banda, tenim una zona de nit amb
tres dormitoris, cadascun amb els seus armaris encastats i bany privat.

La casa ofereix també un solàrium i un garatge enorme que podria ser el somni de
qualsevol taller mecànic, ja que hi ha prou espai per a uns vuit cotxes.

Quant a qualitats, la casa té aire condicionat fred/calor a cada estança, terres
ceràmics de Porcelanosa, panells solars per a aigua calenta sanitària, persianes
motoritzades, fusteria exterior alumini amb doble vidre seguretat.

lucasfox.cat/go/ali32768

Terrassa, Jardí, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Zona chill-out, Vestidor,
Traster, Seguretat, S'accepten mascotes ,
Llicència turística, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Si busqueu una casa moderna, ubicada en unes de les millors zones de platja, llesta
per entrar a viure i que ofereixi completa privadesa als seus propietaris, poseu-vos
en contacte amb nosaltres per concertar una visita.

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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	Lluminosa i còmoda vila moderna en venda a escassos metres de la Platja de Muchavista, amb piscina privada i parcel·la de 1.200 m².

