
UTHYRD

REF. ALIR27502

2 700 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till uthyrning i El Campello, Alicante
Spanien »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03570

3
Sovrum  

3
Badrum  

160m²
Planlösning  

1.130m²
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

Vacker medelhavsstil villa med 3 sovrum och fantastisk
havsutsikt i ett lugnt område några steg från stranden för
uthyrning i Villajoyosa, Alicante.

Detta pris gäller för långtidshyra - 12 månader och mer. Kontakta oss för kortare
priser.

Tack vare generöst inomhus- och utomhusutrymme är denna vackra villa en perfekt
plats att bo hela året och njuta av det härliga Medelhavsklimatet. Det är också möjligt
att hyra det på kort sikt.

Med 3 dubbelrum och 2 badrum fördelat på 160 kvm, ger villan gott om plats för 6
personer. 2 sovrum och ett badrum ligger på bottenvåningen medan sovrummet,
vardagsrummet, fullt utrustat kök och terrass ligger på första våningen.

Utomhus har vi 1130 kvm trädgård med en stor pool, matsal utomhus och en täckt
sittgrupp utomhus.

Villan har en parkeringsplats för två fordon framför.

Det ligger mindre än 100 meter från en liten och lugn strand, i den mest prestigefyllda
delen av Villajoyosa - Montiboli.

Ring oss idag för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/alir27502

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Portvakt, Gym,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Chill out plats, Balkong

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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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