REF. ALI25512

€1,000,000 Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 7 Sovrum till salu i Playa San Juan, Alicante
Spanien » Alicante » Playa de San Juan » 03016

7

6

697m²

4,688m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

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

Villa att renovera på en tomt på nästan 5.000 m² i
Albufereta, några meter från stranden och nära Alicantes
centrum.
Detta hus, som kräver en totalrenovering, ligger på en tomt på nästan 5.000 m², i ett
privilegierat område i Alicante, lugnt och samtidigt nära staden och stranden.
Det är ett hus med tre våningar som sticker ut för sin design, stora trädgård och pool.
Det har en total bebyggd yta på nästan 700 m². Alla rum är rymliga, rymliga och får
mycket naturligt ljus genom de stora fönstren. Villan har också en charmig veranda
med växter och mycket grönt.
Tomtens storlek och plats erbjuder oändliga möjligheter. Genom att ha två ingångar
kan dess stora storlek användas för att dela upp marken i två eller flera tomter och
därmed bygga självständiga hus.
Perfekt för investerare som vill renovera ett hus efter eget tycke med ett utmärkt
läge.
Tveka inte att kontakta oss för att besöka denna magnifika villa, som är synonymt
med livskvalitet, komfort och välbefinnande i en helt säker miljö.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien

lucasfox.se/go/ali25512
Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Garagem privada, Marmorgolv, Parkering,
Grillplats, I behov av renovering ,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Tjänsteentré

REF. ALI25512

€1,000,000 Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 7 Sovrum till salu i Playa San Juan, Alicante
Spanien » Alicante » Playa de San Juan » 03016

7

6

697m²

4,688m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

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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