
REF. ALI39226

1 100 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i El Campello, Alicante
Spanien »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03560

5
Sovrum  

5
Badrum  

419m²
Planlösning  

1.474m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Rymlig och vacker villa med pool och imponerande
havsutsikt till salu i den charmiga urbaniseringen Coveta
Fuma, Campello

Detta vackra hus byggt år 2000 kombinerar lugn, rymlighet och utsikt. Det erbjuder en
mycket bekväm distribution, med en oberoende lägenhet med två sovrum på
bottenvåningen, mycket praktisk för att ta emot din familj eller om du vill ägna den
åt turistuthyrning. Dessutom erbjuder varje rum en magnifik utsikt över havet, även
badrummen. När det gäller området är La Coveta känt för sitt lugn, sina ojämna gator
som erbjuder mycket avskildhet, sina goda förbindelser med den nationella vägen
och spårvagnen som låter dig nå Alicante eller Benidorm på cirka 15 minuter.

När det gäller huset ligger det på en tomt på nästan 1 500 m², med en stor pool,
trädgårdsområden och fri utsikt. Huset är uppdelat i tre våningar. På bottenvåningen
hittar vi ett rymligt och ljust vardagsrum/matsal med öppet kök, två inglasade
terrasser med havsutsikt, ett sovrum, ett badrum och en toalett. När vi går upp till
första våningen har vi två mycket rymliga sovrum med varsitt omklädningsrum och
tillgång till en terrass. Vi har även ett badrum och en välkomsttoalett. Slutligen kan vi
gå ner till bottenvåningen med trappor eller genom en separat ingång bakom huset. I
detta område har vi en lägenhet som erbjuder total självständighet, perfekt för gäster
eller för uthyrning. Den har ett fullt utrustat öppet kök, ett vardagsrum med tillgång
till trädgården och poolen, två sovrum med ett komplett badrum, ett skafferi, ett
förråd och ett garage.

För större komfort erbjuder huset även delad varm/kall luftkonditionering,
tvåglasfönster samt många inbyggda garderober.

Är du intresserad av att bo i ett lugnt område, nära havet och i ett stort hus med
magnifik utsikt, tveka inte utan ring oss för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/ali39226

Utsikt över bergen, Strand, Havsutsikt,
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Turistlicens, Tjänsteentré,
Säkerhet, Rullstolar, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, 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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