
REF. ALI25481

745 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i El Campello, Alicante
Spanien »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03560

4
Sovrum  

4
Badrum  

207m²
Planlösning  

1.054m²
Totalyta

+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

Modern helrenoverad villa med 4 sovrum och fantastisk
havsutsikt och privat pool, nära alla tjänster och stranden
till salu i El Campello, Alicante.

Denna nyrenoverade villa ligger i ett lugnt och privilegierat område som heter Coveta
Fuma. Samtidigt är det nära till alla typer av butiker, barer och tjänster med 3 vackra
stränder bara några minuter bort.

På bottenvåningen finns ett stort garage med 2 bilar och sovrum med eget badrum,
alla med egen ingång.

På första våningen finns en hall, ett fullt utrustat kök och ett rymligt vardagsrum med
matplats med öppen spis. Från alla fönster på denna nivå finns vacker utsikt över
havet och bergen. Det finns också ett gästbadrum på denna våning.

På andra våningen finns 2 sovrum och 2 badrum, klädkammare och en stor terrass
mot havet.

Tomten täcker 1 054 m² där det finns en fruktträdgård med apelsiner, granatäpplen,
etc, samt en stor pool med grill och chill out.

Tomten innehåller en täckt tillgång och en uppfart med en skjutdörr. Det finns gott
om utrymme att njuta av medelhavsstilen.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/ali25481

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Larm, Inbyggda garderober,
Grillplats, Chill out plats, Balkong
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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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