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REF. ALI37495

750 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i San Juan, Alicante
Spanien »  Alicante »  San Juan Alicante »  03110

5
Sovrum  

3
Badrum  

278m²
Planlösning  

1.959m²
Totalyta

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.se Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Vackert enplanshus på en 2 000 m² stor tomt med pool
och fruktträd till salu i Almajada-området, Mutxamel

Detta vackra envåningshus ligger i det bästa området i Mutxamel: La Almajada. Detta
område drar nytta av närheten till centrum av Mutxamel, såväl som till centrum av
San Juan de Alicante, med alla tjänster till hands: stormarknader (Mercadona,
Consum, Aldi), skolor, restauranger och butiker, bland annat. Det har också mycket
goda förbindelser med den nationella vägen N-332, CV-21 och motorväg A7, som
ansluter till vilken punkt som helst i stadsområdet Alicante på 15 minuter. Och för att
fullborda detta oslagbara läge ligger den magnifika stranden i San Juan bara 10
minuter bort med bil.

När det gäller huset står det på en kvadratisk tomt på 2000 m², med en stor pool och
många fruktträd: apelsinträd, citronträd, vinrankor, mandarinträd, äppelträd... Så att
du kan njuta av dina egna frukter fruktträdgård året runt..

Huset är fördelat på ett mycket mysigt vardagsrum-matsal på 40 m², ett stort kök på
25 m² att äta med hela familjen, fem sovrum och tre badrum. Hela huset är renoverat
och är fördelat på en våning, för ökad komfort. Utanför finns en stor veranda för att
njuta av den vackra utsikten över trädgården. Huset har även en tvättstuga och ett
skafferi. Nedre våningen i halvkällaren hittar vi ett stort garage för två bilar och gott
om förvaringsutrymme.

Huset erbjuder perfekt isolering, med sina tjocka väggar, och har de bästa
funktionerna, såsom kanalluftkonditionering, öppen spis i sten, radiatorer och
vattenavhärdare.

Sammanfattningsvis är det ett mycket rymligt hus, med plats för hela familjen, och
med en underbar uteplats med pool och fruktträdgård. Njut dessutom av det
fantastiska lugnet, utan att ge upp närheten till en stor stad. Kontakta oss för att
boka ett besök i detta hus.

lucasfox.se/go/ali37495

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Djur vänligt
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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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