
REF. ALI37509

850.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a San Juan, Alicante
Espanya »  Alicante »  San Juan Alicante »  03550

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

410m²
Plànol  

2.283m²
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

Impressionant casa rústica amb un magnífic terreny
arbrat de 2283 m² amb una piscina gran en venda a la
millor zona de Mutxamel, l'Almajada.

Aquest habitatge es troba en una urbanització tranquil·la de l'Almajada a Mutxamel,
en una ubicació privilegiada entre els centres de Mutxamel, Sant Joan d'Alacant i
Alacant. Aquesta zona gaudeix de gran tranquil·litat en trobar-se en un entorn
natural, però amb tots els avantatges de la ciutat a 5 minuts amb cotxe, amb
immillorables connexions que permeten arribar ràpidament a la ciutat d'Alacant. A la
zona urbana d'Alacant, disposarà de serveis al seu abast, com ara supermercats
(Mercadona, Consum, Aldi), escoles, restaurants i botigues, entre d'altres. Pel que fa a
la preciosa platja de Sant Joan, és a només 10 minuts amb cotxe.

L´habitatge gaudeix d´una àmplia parcel·la de 2283 m², amb un jardí perfectament
cuidat amb palmeres i pins. A més, ofereix l´opció d´adquirir una parcel·la contigua
addicional d´uns 1.000 m² (preu a convenir amb el comprador). D'aquesta manera
podria gaudir d'un espai de gairebé 3.500 m², que podria ser molt interessant com a
inversió, ja que aquesta parcel·la urbana addicional té ús industrial. La parcel·la està
perfectament aprofitada amb diversos camins que li donen molt d'encant, a més
d'una àmplia piscina en molt bon estat. Disposa també d´una zona d´aparcament
sostrada per a dos cotxes.

En entrar a la casa, trobem un ampli saló-menjador amb llar de foc i amb sortida a un
porxo de vidre amb vistes impressionants al jardí. Des del saló, podem entrar en una
àmplia cuina amb sortida a una terrassa i un preciós menjador de vidre amb sostres
alts i bigues a la vista. A la zona de nit, tenim cinc dormitoris amb els seus armaris de
paret, inclòs el dormitori principal amb el seu bany privat, més un altre bany
addicional. Per acabar, la casa ofereix també una planta semisoterrani que es podrà
aprofitar per configurar un altre dormitori gran, o bé una zona de
jacuzzi/sauna/gimnàs, ja que aquesta estada disposa de dos banys complets.

Pel que fa a les seves característiques, té un bonic estil rústic amb bigues vistes,
fusteria de fusta, xemeneia i uns bonics porxos amb precioses vistes al jardí. S'ofereix
també tot el necessari per viure confortablement tot l'any, com a calefacció per
radiadors a cada estança, aire condicionat per conductes i finestres amb doble vidre.

lucasfox.cat/go/ali37509

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Traster,
S'accepten mascotes , Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Si busqueu és viure en una zona amb gran privadesa, envoltat d'arbres, però en un
habitatge amb caràcter propi, poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar
una visita a aquest habitatge.

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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