
REF. ALI33343

997.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 25m² terrassa en venda
a playa
Espanya »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

375m²
Plànol  

924m²
Dimensions del terreny  

25m²
Terrassa

+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

Preciosa i àmplia casa de 5 dormitoris amb sostres alts en
venda a Campello a només 8 minuts caminant de la Platja
de Muchavista

Busca una casa amb qualitats immillorables, àmplia i assolellada, en un lloc tranquil a
prop de la platja? No m'he esperat més que l'ha trobada!

Aquesta bonica vila es troba en un barri molt verd, amb molta tranquil·litat, on l'únic
soroll que se sent és el cant dels ocells. Caminant uns 8 minuts, es pot arribar a la
famosa platja de Muchavista amb els seus 4 quilòmetres de sorra fina, la seva aigua
transparent, així com les cafeteries i altres restaurants gastronòmics. Pel que fa als
altres serveis, a poca distància ho té absolutament tot: fleca, botigues per a les
compres diàries, supermercats Carrefour i Lidl, etc. I si necessita una escola
internacional per als seus fills, el conegut Liceu Francès és a tan sols 1.5 quilòmetres
(3 minuts amb cotxe).

La casa està asseguda en una parcel·la de 924m2, amb una piscina gran orientada cap
al sud, una zona de barbacoa i nombrosos arbres, dels quals unes 5 oliveres
centenàries, donant ombra i la impressió de descansar un oasi privat.

A dins es pot gaudir d'estades molt àmplies i obertes a l'exterior, així com de sostres
d'alçada impressionant. Pel que fa a la distribució, la casa es divideix en 3 semi
plantes. A la planta principal, tenim un ampli saló menjador de més de 80m2, una
cuina gran amb sortida a un assolellat porxo de 25m2 tancat amb vidriera, així com 2
habitacions, un bany complet i un lavabo. Pujant a la primera planta es troben 2
dormitoris amb banys en suite i nombrosos armaris encastats. Per acabar, el
semisoterrani es compon d'un dormitori amb bany en suite, una cambra de safareig,
un rebost, diversos armaris i un garatge per a 2 cotxes.

La casa disposa d´aire condicionat fred/calor a totes les estances, de calefacció de
gas natural, i d´una xemeneia de llenya al saló. Amb la seva estructura de formigó i
els seus murs espessos, la seva futura llar ofereix el millor aïllament per viure
confortablement tot l'any.

Si voleu saber-ne més i descobrir aquesta meravella de casa, estarem encantats de
contestar les vostres preguntes i organitzar-vos una visita. Esperem la seva trucada!

lucasfox.cat/go/ali33343

Terrassa, Piscina climatitzada, Jardí, Jacuzzi,
Garatge privat, Sostres alts, Llum natural,
Traster, Safareig, S'accepten mascotes ,
Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
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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