REF. ALI35461

680.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a San Juan
Espanya » Alicante » San Juan Alicante » 03550

6

4

438m²

992m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa independent amb una preciosa façana de maons
caravista artesanals i parcel·la de 1000 m² en venda a
prop del centre de Sant Joan dAlacant.
Lucas Fox presenta una meravellosa casa de l´any 2006 en perfecte estat i amb molt
bones qualitats, al costat del centre de Sant Joan d´Alacant. Es tracta d´una vila
independent, en una àmplia parcel·la cantonera de gairebé 1000 m², en un barri molt
tranquil i verd prop de tots els serveis. Molt a prop hi ha l'hospital General de Sant
Joan d'Alacant i el Liceu Francès, una de les millors escoles internacionals de la
província. A més, en uns 5 minuts amb cotxe es pot gaudir de la famosa platja de
Muchavista, amb la seva sorra fina i tots els bars i restaurants.
La casa ofereix una bonica façana de maons artesanals, molt fàcil de cuidar, així com
un ampli porxo, una zona de barbacoa amb lavabo i diversos trasters. A més, disposa
de terres radiants i aire condicionat a totes les estances, cosa que permet residir-hi
còmodament durant tot l'any.
Pel que fa a la distribució, a la planta baixa tenim un ampli saló, una cuina amb
menjador molt lluminosa, un dormitori doble amb bany privat i dos altres dormitoris
que es comparteixen un bany.
Pujant a la primera planta, trobem dos dormitoris dobles, cadascun amb la seva
pròpia terrassa, així com un dormitori més petit i un bany complet.
Per acabar, l'habitatge ofereix una planta semisoterrani diàfana molt àmplia que
podrà condicionar com vulgui, per exemple com a gimnàs, sala de cinema o de jocs.
A l'exterior, el jardí ofereix molt d'espai i permet construir una àmplia piscina en un
indret estratègic de la parcel·la, amb orientació sud i sol tot el dia.
Si busqueu una casa de recent construcció amb molt bones qualitats, en un barri
tranquil a prop de tots els serveis, no us espereu més i contacteu amb nosaltres per
concertar una visita. Us esperem.
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lucasfox.cat/go/ali35461
Terrassa, Jardí, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Traster, S'accepten mascotes ,
Plafons solars, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, 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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