REF. ALI19252

€575,000 Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Playa San Juan, Alicante
Spanien » Alicante » Playa de San Juan » 03560

4

2

218m²

987m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

REDUCERAT PRIS

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
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ÖVERBLICK

Vackert ljust och lugnt hus till salu i naturen Campello,
med en mycket stor tomt med grill, chill-out områden och
pool.
Bara 100 meter från stranden Muchavista och gömd bland vackra träd, är detta
magnifika hem. Det är en rymlig och ljus villa med en modern design, med öppen
planlösning och mycket eleganta utrymmen. Vid ankomsten hittar vi en frodig
trädgård med 2 chill-out-områden och ett matbord på terrassen som vetter mot
poolen. Tomten är särskilt stor (den mäter nästan 1000 m²) och erbjuder även grill,
naturligt gräs, en vattenavgift och parkeringsplats för 4 bilar.
Genom ett stort fönster med skjutdörr får vi tillgång till vardagsrummet 70 m² med
öppet kök. En bred hall leder till de andra rummen: sovrummet med eget badrum, 3
dubbelrum, ett omklädningsrum och ett badrum med 3 handfat.
Alla rum är utvändigt vända och omsluterna har hemautomatisering. Vardagsrummet
har 2 luftkonditionering enheter och sovrummen har fläktar. Det bör noteras att
förinstallation av luftkonditionering och golvvärme sker genom kanaler. maskinen
behöver bara installeras. Penthouse är också redo att öppna en trappa från
vardagsrummet och få ett annat utrymme på cirka 100 m².
Ett äkta paradis för älskare av lugn och avskildhet. Kontakta oss för mer information
om denna unika möjlighet.
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lucasfox.se/go/ali19252
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett, , ,
Parkering, Bibliotek, Chill out plats,
Djur vänligt, Domotiskt system,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Renoverad, Rullstolar, Säkerhet, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök, Walk-in closet
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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.
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