REF. ALI25978

600 000 € Hus/Villa - Såld

Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Playa San Juan, Alicante
Spanien » Alicante » Playa de San Juan » 03550

5

3

293m²

1.637m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

SÅLD

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

Vacker fristående villa med 5 sovrum som ligger 10
minuters promenad från Muchavista-stranden i San Juan
på en stor tomt på 1600 kvadratmeter.
Detta vackra hus i rustik stil ligger i ett lugnt område i San Juan de Alicante, i ett
trevligt och grönt område med många trädgårdar och blommor, cirka 15 minuters
promenad från stranden Muchavista. Det är mycket bra anslutet tack vare riksvägen
N-332, som ligger i närheten och gör att du når centrum av Alicante på mindre än 15
minuter. Vi hittar också alla tjänster i området, såsom stormarknader (stora Carrefour
3 minuter bort), restauranger, barer, internationella skolor (franska lyceum bara 5
minuter bort) etc.
Villan ligger på 1637 kvadratmeter mark med en vacker trädgård med fruktträd, en
stor pool och ett förrådshus intill en badmintonbana. Det har också ett privat garage
som är tillräckligt stort för 2 bilar.
När du går in i huset på bottenvåningen, till vänster finns ett rymligt vardagsrum med
öppen spis och tillgång till en stor ljus terrass. Framför är träköket där hela familjen
enkelt kan äta middag på vinternätter. Sedan på höger sida går vi in i nattområdet
med 3 dubbelrum och 2 kompletta badrum. På övervåningen finns också ett komplett
badrum och 2 sovrum, varav ett med sin privata täckta terrass med utsikt över havet.
Fastigheten erbjuder luftkonditionering i vardagsrummet, en säkerhetsdörr samt
trippelfönster och inbyggda garderober i varje rum.
Huset är redo att bo i men kräver lite uppdatering. Det kan också vara ett mycket bra
tillfälle för investerare eftersom det är möjligt att bygga ett annat separat hus på
tomten. Du kan också hyra den på Airbnb under sommaren och njuta av bra
uthyrningsavkastning.
Idé för alla som vill bo i ett av de bästa områdena i San Juan de Alicante eller vill göra
en bra långsiktig investering, kontakta oss gärna och ordna en visning.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien

lucasfox.se/go/ali25978
Havsutsikt, Uppvärmd pool, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Turistlicens,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
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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