
SÅLD

REF. ALI36081

660 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i San Juan, Alicante
Spanien »  Alicante »  San Juan Alicante »  03550

4
Sovrum  

3
Badrum  

250m²
Planlösning  

890m²
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

Vackert modernt hus med pool, jacuzzi och sommarkök
till salu 10 minuters promenad från centrum av San Juan
de Alicante

Detta magnifika hem ligger i staden San Juan de Alicante, cirka 10 minuters promenad
från centrum med all service: stormarknader, restauranger, apotek och sjukhus, bland
annat. Området har mycket goda förbindelser tack vare sträckan N-332 och
motorvägen AP7. Den vackra stranden i Muchavista ligger mindre än 10 minuter bort
med bil, liksom Liceo Francés, den berömda internationella skolan.

När det gäller huset erbjuder det en vacker modern design öppen mot utsidan med
stora fönster, fördelade på två våningar. På bottenvåningen hittar vi först ett rymligt
vardagsrum/matsal med tillgång till poolen och sommarköket med sin grill. Sedan
har vi ett separat kök med sin centrala ö, sitt skafferi och sin tvättstuga. På denna
våning har vi också ett sovrum och ett komplett badrum.

När vi går upp till första våningen hittar vi ett mycket rymligt master bedroom med
sitt omklädningsrum och sitt kompletta badrum med dusch och badkar. Sedan har vi
två andra sovrum med varsin ingång till ett delat badrum. Denna våning har även
ytterligare ett rum som används för förvaring och erbjuder en balkong som omger
hela våningen med vacker utsikt över trädgården.

Dessutom erbjuder huset det som krävs för att leva bekvämt året runt:
oljecentralvärme, luftkonditionering med kanaler, stora säkerhetsfönster som
erbjuder den bästa isoleringen. Den har också tio solpaneler för att möjliggöra
betydande energibesparingar.

Söker du ett modernt drömhus, i ett lugnt kvarter nära till allt, med stor tomt och
stora innerutrymmen, vänta inte längre utan kontakta oss för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/ali36081

Trädgård, Swimming pool, Jacuzzi,
Naturligt ljus, Parkering, , Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Solpaneler,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
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.

REF. ALI36081

660 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i San Juan, Alicante
Spanien »  Alicante »  San Juan Alicante »  03550

4
Sovrum  

3
Badrum  

250m²
Planlösning  

890m²
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

	Vackert modernt hus med pool, jacuzzi och sommarkök till salu 10 minuters promenad från centrum av San Juan de Alicante

