
REF. ALI39512

700 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i San Juan, Alicante
Spanien »  Alicante »  San Juan Alicante »  03110

5
Sovrum  

5
Badrum  

355m²
Planlösning  

917m²
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
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Vackert modernt 5-rumshus med pool, sommarkök och
solpaneler till salu i La Almajada, 10 minuter från Playa de
San Juan.

Lucas Fox Alicante är glada att kunna presentera detta vackra hus byggt 2008 med de
bästa kvaliteterna, med fem sovrum, med möjlighet att konfigurera upp till sju och
fem badrum, samt ett sommarkök, solpaneler och ett stort halvkällargolv att hålla
familjesammankomster och vänner.

Huset ligger i stadsdelen Almajada (Mutxamel), i slutet av en gata med privat tillgång
och som erbjuder mycket lugn och avskildhet i den vackra trädgården. La Almajada är
ett område exklusivt för villor, med all service till hands tack vare centrumen
Mutxamel och San Juan de Alicante, som ligger tre minuter bort med bil. Dessutom
har det en Mercadona stormarknad en fem minuters promenad bort och de bästa
internationella skolorna ligger 10 minuters bilresa bort. Tack vare de utmärkta
förbindelserna som detta område erbjuder kan du nå Playa de San Juan och Alicantes
centrum på cirka tio minuter med bil.

Huset ligger på en solig tomt på nästan 1 000 m² som erbjuder en stor pool, en
grillplats med komplett badrum och två förråd, samt en fruktträdgård med olika
fruktträd.

Invändigt är bottenvåningen indelad i ett mysigt vardagsrum, ett rymligt och ljust kök
med sin matplats och tvättstuga, fullt utrustat och med tillgång till pool och
sommarkök. Därefter, på samma våning, har vi tre sovrum och tre kompletta badrum.
Det stora sovrummet har ett eget badrum och ett omklädningsrum, medan resten av
sovrummen har inbyggda garderober. Alla rum har radiatorer och varm/kall
luftkonditionering.

När vi går ner till halvkällarvåningen hittar vi ett mycket stort rum för att organisera
möten och se film. Vi har även två stora sovrum och två kompletta badrum samt två
förråd och ett teknikrum med vattenavhärdaren och kontrollpanelen för solfångarna.
Denna våning erbjuder även ett gym och ett kontor som kan göras om till ytterligare
två sovrum.

Om det du letar efter är att bo i ett lugnt och grönt område, med avskildhet och med
all service mindre än fem minuter bort, i ett modernt hus byggt med de bästa
kvaliteterna, vänta inte längre utan kontakta oss för att ordna ett besök ...

lucasfox.se/go/ali39512

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Gym,
Inrättning med hästridning, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Solpaneler, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, 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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