
REF. ALI34692

490 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i San Juan, Alicante
Spanien »  Alicante »  San Juan Alicante »  03550

5
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3
Badrum  

273m²
Planlösning  

425m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Vackert och rymligt parhus med 5 sovrum på en 435 m²
stor tomt med pergola och grill till salu i Capiscol, San
Juan de Alicante.

Detta rymliga parhus ligger i ett av de bästa stadsdelarna i San Juan de Alicante och
ligger på en stor tomt på 435 m², med invändiga utrymmen som inte har något att
avundas ett fristående hus. Grannskapet Capiscol erbjuder ett mycket lugnt läge,
men mycket bra förbindelser, mycket nära San Juan de Alicantes centrum och
utvecklingsområdet Nou Nazareth. I detta område kopplas den snart till spårvagnen
och kommer att erbjuda flera kommersiella lokaler, bara 5 minuters promenad från
huset. När det gäller havet är det cirka 7 minuter med cykel; på samma avstånd från
French Lyceum, en av de mest kända internationella skolorna i Alicante.

Den välanvända tomten erbjuder en stor pergola, en skuggig grillplats, samt en
trädgårdsdel som kan användas som grönsaksträdgård. Dessutom finns det även
möjlighet att bygga en pool.

När vi kommer in i huset genom en lång L-formad veranda har vi på bottenvåningen
en stor hall, ett vardagsrum på ca 40 m² med öppen spis, ett kök utrustat med
tillgång till en tvättmaskinsdel, samt en gästtoalett och ett ljust sovrum.

Första våningen är fördelad på fyra sovrum och två badrum, inklusive master
bedroom med eget badrum, samt tillgång till en stor och solig terrass med bra utsikt.

Slutligen erbjuder nedre våningen ett garage för två bilar, men det kan också fungera
som ett fritidsområde med sitt kök och öppen spis. Vi hittar även en källare och två
rum som kan användas som gym eller användas som förråd.

När det gäller utrustningen finns det elvärme och ett delat
luftkonditioneringssystem.

Huset är överlag mycket välbevarat och har en charmig stil med sina träluckor och
andra detaljer. Tomten och husets planlösning erbjuder lugn och avskildhet för alla,
så vänta inte längre om du vill ta vara på denna möjlighet.

lucasfox.se/go/ali34692

Trädgård, Terrass, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Exteriör, 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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	Vackert och rymligt parhus med 5 sovrum på en 435 m² stor tomt med pergola och grill till salu i Capiscol, San Juan de Alicante.

