
VERKOCHT

REF. ALI30693

995.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in playa, Alicante
Spanje »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

422m²
Plattegrond  

2.116m²
Perceeloppervlakte

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Mooi modern en licht huis op een perceel van 2.116 m² te
koop op 10 minuten lopen van het strand van Muchavista
in de wijk Liceo Francés, in El Campello, Alicante.

Lucas Fox International is verheugd deze prachtige villa met een prachtige tuin en
luxe zwembad te presenteren op een onovertroffen locatie nabij het Franse Lyceum
en het strand van Muchavista. Het gebied heeft allerlei diensten die te voet
bereikbaar zijn, evenals het strand. Aan de andere kant is het een zeer rustige
omgeving waar je geen verkeer of straatlawaai hoort; een echte luxe met alle
diensten binnen handbereik.

Bovendien biedt het perceel veel privacy en is de oriëntatie perfect om het hele jaar
door van de tuin en het verwarmde zwembad te genieten. Op het perceel zijn er veel
volwassen bomen, evenals een overdekte rustruimte naast het zwembad, een huis
voor kinderen en een ander voor honden. Het heeft ook een overdekte parkeerplaats
naast de ondergrondse garage.

Binnen is het verdeeld over 3 verdiepingen met zeer open ruimtes en grote kamers.

Op de begane grond vinden we een zeer ruime woon-eetkamer, een keuken met een
aparte eethoek, een wasruimte en een complete badkamer. Onafhankelijk, in een
ander deel van het huis en op dezelfde verdieping, is er de hoofdslaapkamer met
eigen badkamer, kantoor en een eigen kleedkamer.

Als we de trap opgaan, vinden we nog drie slaapkamers die een grote badkamer
delen, allemaal met prachtig uitzicht op de tuin en het zwembad.

Ten slotte biedt het huis een benedenverdieping met een enorme garage, die
momenteel wordt gebruikt als speelkamer en bioscoop.

Wat de woning betreft, deze is van alle gemakken voorzien: onder andere
vloerverwarming, airconditioning warm/koud via kanalen en inbouwkasten in elke
slaapkamer.

Neem contact met ons op als u op zoek bent naar een groot perceel en een huis dat
klaar is om in te trekken met de beste kwaliteitskenmerken en services.

lucasfox.co.nl/go/ali30693

Zwembad, Verwarmd zwembad , Tuin,
Terras, Jacuzzi, Prive garage,
Paardrij faciliteiten, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Alarm, Airconditioning
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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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