REF. ALI23694

€375,000 Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 4 Sovrum med 25m² terrass till salu i El Campello, Alicante
Spanien » Alicante » El Campello | Villajoyosa » 03440
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Terrass

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

Möblerat hus i helt nytt inbyggt skick 400 meter från El
Campello-stranden, med 4 sovrum, 3 badrum och en stor
privat pool.
Denna vackra villa ligger nära stranden i El Campello, i en öppen bostadsbyggnad
med 23 fristående fastigheter, byggda i två fraser, utformade för att uppfylla alla krav
för den perfekta kustvilla.
Denna fastighet på 171 m², med 3 våningar, 4 sovrum och 3 badrum på en privat tomt
på 239 m² kommer att slutföras under fjärde kvartalet 2021. Från gatan utmärker sig
utvecklingen för sin minimalistiska stil, raka linjer och fasaden med glaserad väggar.
När vi går in i fastigheten har vi infart till garaget på ena sidan och till vänster det
gröna området och den 7 meter långa privata poolen.
Passerar till terrassen, där vi kan äta de flesta dagar på året, vi går in i huset och inuti
hittar vi utrymme, mycket ljus, högkvalitativa porslingolv, det stora öppna köket och
matsalen. På höger sida har vi ett litet badrum och ett dubbelrum med gott om plats
för garderoben och ett eget badrum.
Från dagområdet går vi upp på första våningen där vi har ytterligare 2 sovrum, ett
gemensamt badrum med dusch och en stor terrass på mer än 25 m². När vi går nerför
trappan når vi källaren, en yta på 65 m² uppdelad i ett rum med 2 stora fönster, ett
badrum, ett garage för din bil och en terrass i det bakre området.
Fastigheten säljs redo att flytta in, fullt utrustad med luftkonditioneringssystem,
automatiskt bevattningssystem i det gröna området, elsats och fullt möblerad.
En underbar strand hem eller andra bostad. Kontakta oss för att be om mer
information.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien

lucasfox.se/go/ali23694
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, , , Parkering,
Dubbla fönster, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Nybyggd, Solpaneler, Utrustat kök
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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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