
REF. ALI37811

980.000 € 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  

3
Cambres de bany  

351m²
Plànol  

1.631m²
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
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DESCRIPCIÓ

Preciosa casa d´estil colonial amb terres de fang sobre
una parcel·la de 2000 m² amb piscina i cuina d´estiu en
venda al centre de Sant Joan d´Alacant.

Aquesta casa d'estil colonial és al costat del centre de Sant Joan d'Alacant, en una
tranquil·la urbanització residencial. La zona ofereix tots els serveis, sense necessitat
d'agafar el cotxe: supermercat Dia a 5 minuts a peu, farmàcies, cafeteries i escoles,
entre d'altres. La platja de Sant Joan es troba a uns 10 minuts amb cotxe, així com el
centre d'Alacant, gràcies a les seves excel·lents connexions amb la carretera nacional
N-332 i l'autopista A-7. És una zona molt còmoda, segura i amb residents que viuen
tot l'any.

L'habitatge s'assenta sobre una parcel·la cantonera de 2.000 m². Es tracta d´una
bonica parcel·la amb nombrosos arbres fruiters, palmeres, una zona d´hort i una
preciosa cuina d´estiu amb bigues a la vista. Té una piscina molt gran de més de 10
metres de longitud i també una caseta amb bany complet, un traster i un taller.

A l'interior, l'habitatge ofereix bonics terres de fang fets a mà i bigues a la vista. A la
planta baixa, tenim un ampli saló, una cuina amb zona menjador i sortida a un bonic
porxo, un dormitori, un bany complet i una zona de bugaderia. En pujar a la primera
planta, trobem tres dormitoris, un bany i el dormitori principal amb bany privat. Cada
estança té armaris de paret i radiadors.

Si busqueu una casa amb caràcter, en una urbanització tranquil·la a prop del centre
de la ciutat i de la platja, no deixeu passar aquesta oportunitat i truqueu-nos per
organitzar una visita. A més, podria ser una oportunitat per a inversors que vulguin
construir una altra casa al costat.

lucasfox.cat/go/ali37811

Piscina, Jardí, Llum natural, Aparcament,
Traster, Safareig, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Exterior, Entrada de servei,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
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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