
PREU REBAIXAT

REF. ALI37809

1.150.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a San Juan
Espanya »  Alicante »  San Juan Alicante »  03550

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

500m²
Plànol  

1.924m²
Dimensions del terreny

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

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Preciosa casa amb acabats de fusta i materials de primera
qualitat sobre una parcel·la de 2000 m² amb piscina,
nombrosos arbres i barbacoa en venda a Mutxamel,
Alacant.

Lucas Fox International Properties es complau a presentar aquesta preciosa casa
amb un bonic jardí arbrat, amb piscina i zona de barbacoa a la zona de l'Almajada (les
Paulines). Es troba a uns 5 minuts dels centres de Mutxamel i de Sant Joan d'Alacant,
amb tots els serveis que necessita per viure còmodament, com ara supermercats,
escoles, farmàcies i restaurants, entre d'altres. El centre d'Alacant és a només 10
minuts amb cotxe, així com la famosa platja de Sant Joan. Un paradís per a qui busca
viure en una urbanització tranquil·la, però a prop de tot.

La casa s'asseu sobre una parcel·la d'uns 2.000 m² de fàcil manteniment, gràcies al
reg automàtic, amb gespa natural, zones enjardinades i molts arbres per gaudir de
l'ombra durant els dies d'estiu. A la parcel·la, trobem també una piscina de 10 x 5
metres, perfectament orientada cap al sud, així com una zona barbacoa amb la seva
pèrgola ben connectada amb la cuina per a més comoditat. Per als amants del tennis
hi ha accés a una pista de tennis compartida amb un altre veí.

Pel que fa a la casa, entrem per un ampli rebedor amb sostres alts i bigues a la vista.
Després a la dreta, trobem un impressionant saló amb cuina oberta en fusta de
cirerer, amb dues xemeneies de llenya, una zona de menjador i una taula de billar. El
saló compta amb sortida a una àmplia terrassa amb una part de vidre per gaudir
durant tot l'any de les boniques vistes al jardí. En aquesta mateixa planta, també hi
ha un bany complet, una bugaderia amb zona tècnica, un gimnàs i una sauna amb la
seva dutxa.

En pujar les escales, trobem primer una oficina amb sortida a una terrassa
assolellada, que es podria convertir en dormitori. Més endavant, accedim a la zona de
nit amb quatre dormitoris amb armaris de paret de fusta i dos banys, així com una
àmplia terrassa amb sortida des de dos dels dormitoris. El dormitori principal té bany
privat i vestidor.

lucasfox.cat/go/ali37809

Terrassa, Piscina, Jardí, Spa,
Pista de tennis, Gimnàs, Garatge privat,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vestidor,
Traster, Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Plafons solars,
Llar de foc, 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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Pel que fa a les seves qualitats, aquesta casa gaudeix d´un estil atemporal, amb tot el
necessari per viure de forma còmoda i sostenible. Inclou terres i escala de parquet
massís, cuina en fusta de cirerer fet a mà per un fuster, parets aixecades amb morter
gruixut d'alta qualitat i finestres de fusta amb doble vidre i sistema Climalit. Cada
habitació té radiadors d'aigua calenta i els dormitoris de la primera planta tenen aire
condicionat.

Pel que fa a la tecnologia, l'habitatge ofereix instal·lació fotovoltaica de 12,5 KW
alimentat per 42 plaques solars, carregador de cotxe elèctric, sistema de domòtica i
fibra òptica, així com càmeres de seguretat i sensors. També hi ha un garatge per a
dos cotxes i una zona de taller.

Es tracta d´un habitatge amb un disseny atemporal, molt ampli i amb llum natural, en
un entorn natural i molt tranquil, però prop de tots els serveis. Poseu-vos en
contacte amb nosaltres per concertar una visita.

REF. ALI37809

1.150.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a San Juan
Espanya »  Alicante »  San Juan Alicante »  03550

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

500m²
Plànol  

1.924m²
Dimensions del terreny

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

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


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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