
SÅLD

REF. ALI25019

269 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 3 Sovrum med 90m² Trädgård till salu i Finestrat, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03570

3
Sovrum  

3
Badrum  

207m²
Planlösning  

15m²
Terrass  

90m²
Trädgård

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Charmigt hus med 3 sovrum med terrass, trädgård,
gemensam pool och garage 200 meter från stranden i
Villajoyosa, Spanien

Detta vackra radhus är en del av bostadskomplexet i La Cala de Villajoyosa, bara 200
meter från stranden. Huset har en egen ingång från gatan och tillgång till alla
gemensamma bekvämligheter inklusive pool, padelplan, gym och lekplats.

Huset har 3 sovrum och 3 badrum fördelade på 2 våningar. Den har också en välskött
trädgård fram och bak.

När vi kommer in i huset, till vänster hittar vi ett fullt utrustat kök med elektriska
apparater och en tvättstuga och, till höger, ett gästbadrum. Framöver hittar vi en
rymlig matsal och vardagsrum. Härifrån kan vi komma åt en trädgård med utgång till
det gemensamma området.

På första våningen har vi 3 rymliga sovrum med stora inbyggda garderober och 2
badrum. Det stora sovrummet har en terrass med utsikt över trädgården med
fantastisk utsikt över bergen. Från huset finns direkt tillgång via en trappa till garaget
och 2 förråd.

Detta hus erbjuder ptivacy och samtidigt komfort och bekvämlighet.

Vänligen kontakta oss idag för att arrangera en visning.

lucasfox.se/go/ali25019

Trädgård, Terrass, Portvakt, Gym,
Padel-bana, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Utrustat kök,
Luftkonditionering, Lekplats,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Chill out plats
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.

REF. ALI25019

269 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 3 Sovrum med 90m² Trädgård till salu i Finestrat, Costa Blanca
Spanien »  Costa Blanca »  Finestrat / Sierra Cortina »  03570

3
Sovrum  

3
Badrum  

207m²
Planlösning  

15m²
Terrass  

90m²
Trädgård

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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

	Charmigt hus med 3 sovrum med terrass, trädgård, gemensam pool och garage 200 meter från stranden i Villajoyosa, Spanien

