REF. ALI19649

€2,500,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 300m² de jardí en
venda a Alicante ciudad
Espanya » Alicante » Alicante ciudad » 03015
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Edificats

Dimensions del terreny

Terrassa

Jardí

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Un autèntic oasi, amb la tranquil·litat d&#39;un barri
privat i la comoditat d&#39;estar a pocs minuts del
centre de la ciutat.
A aquest habitatge unifamiliar de luxe no li falta cap comoditat, ja que està pensada
al més mínim detall.
Es troba a tan sols 15 minuts del centre i la platja, en una zona urbana propera a
col·legis, centres comercials i clíniques, però alhora tranquil·la donat que és una zona
de grans cases i viles amb poc trànsit.
La vila es distribueix en tres plantes. A la planta principal trobem un magnífic
rebedor, una sala amb biblioteca, un gran despatx (que també es podria destinar a
dormitori) i el dormitori principal amb bany privat i uns vestidors molt amplis que
podrien aprofitar-se per a crear dos dormitoris addicionals. A continuació arribem a
un altre dormitori, un bany complet i la cuina totalment equipada i amb zona de
menjador. Des de la cuina podem sortir a la terrassa, també amb una zona de
menjador, una altra de chill-out, una barbacoa d'obra i una altra mòbil, una zona de
bugaderia i estenedor oculta i una espectacular piscina climatitzada per l'energia
solar que recapten les plaques solars del sostre de l'habitatge.
A la primera planta tenim una biblioteca i altres tres dormitoris molt amplis, tots
amb armaris de paret i vestidors, finestres molt grans i banys complets. També
compta amb una zona d'estar i una terrassa-balcó amb vista sobre la piscina.
A la planta soterrani hi ha un garatge per aparcar 6 cotxes i motos, amb armaris
encastats. També tenim un espai que actualment s'utilitza com a traster, i un espai
ampli amb gimnàs amb sauna i bany, que a més dóna servei a la piscina.
La casa té un ascensor hidràulic per a 6 persones; calefacció per radiadors d'aigua
calenta amb gas natural en totes les estades, de diferents mides i tons d'acord amb la
decoració actual; i aire condicionat a totes les estances segons els metres cúbics.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació sobre aquesta fantàstica
vila en Vistahermosa.
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Jardí, Piscina, Piscina climatitzada,
Terrassa, Spa, Garatge privat, Gimnàs,
Ascensor, Llum natural, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Biblioteca,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Parc infantil, Plafons solars,
S'accepten mascotes , Safareig, Seguretat,
Sistema domòtic, Traster, Vestidor,
Zona chill-out
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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