
REF. ALI39515

450 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i playa, Alicante
Spanien »  Alicante »  Playa Muchavista »  03560

3
Sovrum  

3
Badrum  

140m²
Planlösning  

210m²
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 parhus i rustik stil med trädgård och garage till
salu 5 minuters promenad från stranden Muchavista och
Pau 5, Alicante.

Detta vackra hus ligger mycket nära stranden och alla de bästa tjänsterna som Pau 5-
området erbjuder, såsom stormarknader, butiker och restauranger. Det är den
perfekta platsen för både att bo och att investera i en semesterbostad, eftersom
huset är ganska rymligt och inte har en gemenskap av grannar. Det ligger inom
gångavstånd från kända skolor och sjukhus. Dessutom ligger huset på en lugn gata
utan trafik.

När vi går över dörren hittar vi en charmig fasad och vi går uppför några trappor för
att korsa verandan och komma åt huset. Väl inne välkomnar en rymlig hall oss.
Bottenvåningen är fördelad i ett rymligt vardagsrum-matsal, ett fullt utrustat kök
med nya vitvaror ingår, samt en gratis toalett.

När vi går upp till första våningen har vi tre sovrum med inbyggda garderober,
inklusive det rymliga master bedroom med sitt renoverade privata badrum och plats
för att ställa in ett omklädningsrum. Våningen kompletteras med ett andra renoverat
badrum.

Går man ner till halvkällarplanet finns ett stort garage med plats för tre bilar, så att
det inte råder brist på parkeringsplatser.

Utanför kan du njuta av den friska luften, eftersom huset har en 60 m² stor trädgård,
perfekt för grillning och till och med installation av en jacuzzi för att dra nytta av
eftermiddagssolen.

När det gäller dess kvaliteter har huset aluminiumfönster som imiterar trä,
luftkonditionering, stadsgasuppvärmning samt en trevlig öppen spis i
vardagsrummet.

Det är ett bekvämt och varmt hem, gjort med bra material och mycket nära havet,
perfekt som första bostad eller till och med för investeringar. Hör av dig för att
besöka den.

lucasfox.se/go/ali39515

Strand, Trädgård, Terrass, Garagem privada,
Naturligt ljus, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Hemmabio, Grillplats, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, 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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