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6
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423m²
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DESCRIPCIÓ

Excepcional casa de 7 dormitoris en Cap de l&#39;Horta,
en un entorn natural preciós i molt tranquil a primera
línia de mar.

Aquesta gran casa ofereix privacitat, seguretat i comoditat al costat del mar, a la
prestigiosa zona residencial de Cap de les Hortes.

La casa està distribuïda en 5 plantes i disposa d'ascensor propi, diverses terrasses i
balcons en diversos nivells per gaudir de l'aire lliure i del fantàstic clima mediterrani,
amb vistes al mar.

La casa forma part d'una promoció única de 19 habitatges adossats amb precioses
façanes de maó, construcció d'alta qualitat i els millors acabats.

Els serveis i instal.lacions de la promoció inclouen control d'accessos i sistema de
vigilància, club social, pista d'esquaix, gimnàs equipat, vestuaris, lavabos, jardí
tropical il·luminat amb piscina, i accés directe al passeig marítim.

La planta baixa disposa d'un ampli saló amb llar de foc i sortida a la terrassa coberta
ia la gran terrassa descoberta on podrà gaudir de les vistes al mar, així com al
preciós jardí comunitari. A la part dreta de la planta baixa es troben la cuina
totalment equipada i el dormitori del servei.

La primera planta compta amb tres dormitoris, dos d'ells amb banys privats, i una
petita cuina per donar servei a aquesta zona.

A la segona planta hi ha un altre dormitori amb bany privat, un vestidor, una terrassa
privada i un altre dormitori amb bany complet.

A la planta -1 hi trobem un apartament privat amb un dormitori amb bany privat, un
saló i un despatx. Aquesta zona es pot destinar per als convidats.

La planta -2 hi ha un garatge per a quatre cotxes, un traster i un altre apartament
privat amb un dormitori amb bany privat, una cuina totalment equipada i un saló-
menjador.

lucasfox.cat/go/ali17829

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí,
Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Terres de marbre, Pista de pàdel,
Parquet, Terrassa comunitària, Aparcament,
Vistes, Traster, Sistema domòtic, Safareig,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

REF. ALI17829

1.100.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 7 dormitoris amb 30m² de jardí en venda a Cabo de las Huertas
Espanya »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

7
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

423m²
Plànol  

70m²
Terrassa  

30m²
Jardí

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/ali17829
https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


La casa està equipada amb persianes motoritzades de seguretat, portes de seguretat,
sistema d'alarma i domòtica, aire condicionat, llar de foc, banyera d'hidromassatge,
sauna, calefacció per terra radiant, un gran nombre d'armaris encastats i molt espai
d'emmagatzematge.

Aquesta casa és una oportunitat excel·lent per a una família gran que busqui
privacitat i confort. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per a més
informació.
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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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