REF. ALI19012

835.000 € Huis / Villa - Te koop

5 Slaapkamer Huis / Villa met 1,970m² terras te koop in Playa San Juan, Alicante
Spanje » Alicante » Playa de San Juan » 03560

5

3

246m²

974m²

1,970m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Terras

Contact ons over deze woning
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
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OMSCHRIJVING

Rustig 5-slaapkamer familiehuis te koop op slechts 200
meter van de zee tussen Campello en het strand van San
Juan.
Deze vrijstaande villa in klassieke stijl ligt in het meest exclusieve gedeelte van het
strand van Muchavista, omringd door beroemde artsen en andere bekende
persoonlijkheden van Alicante. Het is een ideale gelegenheid voor mensen die rust
en privacy zoeken, zonder afstand te doen van diensten.

lucasfox.co.nl/go/ali19012

Het huis is gelegen op een prachtig bebost perceel met een zwembad. De begane
grond heeft een klassieke keuken met een eethoek en directe toegang tot het
zwembad, 3 slaapkamers, 2 complete badkamers, een woonkamer met een open
haard en toegang tot het overdekte terras.

Terras, Tuin, Zwembad,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Berging, Diervriendelijk, Exterior,
Rolstoeltoegankelijk, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Waterput

Op de bovenste verdieping, die we bereiken via een mooie wenteltrap, vinden we de
vierde slaapkamer, die een kleedkamer heeft die oorspronkelijk een badkamer was.
Het is mogelijk om het opnieuw te maken, indien nodig.
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze uitstekende mogelijkheid
op het strand van Muchavista.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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