
SÅLD

REF. ALI34931

600 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i playa, Alicante
Spanien »  Alicante »  Playa Muchavista »  03550

5
Sovrum  

3
Badrum  

356m²
Planlösning  

921m²
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

Trevligt perfekt underhållet hus i medelhavsstil med pool
och vacker trädgård till salu i San Juan de Alicante nära
stranden Muchavista.

Detta vackra hus i rustik stil ligger i ett lugnt område i San Juan de Alicante, cirka 15
minuters promenad från stranden Muchavista. Det är omgivet av alla tjänster, såsom
stormarknader som den stora Carrefour 3 minuter bort, restauranger, barer och
internationella skolor, som det franska Lyceum bara 5 minuter bort. Runt omkring
ligger hus med trädgårdar och vacker växtlighet, vilket gör denna stadsdel till en av
de grönaste i staden. Förutom lugnet och naturen som det erbjuder, är grannskapet
mycket bra förbindelser tack vare riksvägen N-332 några steg bort, som förbinder oss
med Alicantes centrum på mindre än 15 minuter.

Huset är från 1980 och är i mycket gott skick. Fönstren och dörrarna i trä, de målade
väggarna i rustik stil och de keramiska golven ger det mycket charm. Den vackra
trädgården har flera träd som ger mycket avskildhet, som om det vore en oas med en
pool i centrum. Bredvid huset finns även en grillplats för att njuta av oförglömliga
måltider med familj och vänner.

En täckt terrass omger en del av huset och låter dig njuta av naturen året runt,
samtidigt som du skyddar oss från sol och värme. Från terrassen kommer du in i ett
rymligt vardagsrum med synliga bjälkar och träskåp. Därefter kommer ett vackert
träkök med sitt skafferi, ett komplett badrum, samt en stor tvättstuga. Denna våning
har även en fin entré med direkt tillgång till ett stort garage och en källare nedanför.

När vi går uppför trappan når vi första våningen som innehåller fem mycket rymliga
nymålade sovrum och ytterligare två vackert kaklade badrum.

Huset är mycket välskött och både rör och elinstallation (elpanel, stickproppar,
strömbrytare) har nyligen bytts.

Om det du letar efter är ett hus med karaktär och i perfekt skick i ett kvarter omgivet
av natur och nära till allt, missa inte detta tillfälle. Kontakta oss för att boka ett
besök.

lucasfox.se/go/ali34931

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Djur vänligt, Chill out plats
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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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