
VENUT/UDA

REF. ALI17952

395.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la d'obra nova de 3 dormitoris en venda a El Campello, Alicante
Espanya »  Alicante »  El Campello | Villajoyosa »  03111

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

221m²
Plànol  

975m²
Dimensions del terreny

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

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


DESCRIPCIÓ

Vila a estrenar de 3 dormitoris amb piscina privada i
vistes magnífiques, en venda a Busot, Alacant.

Situada a la zona residencial de Busot, aquesta gran habitatge ofereix privacitat,
seguretat i un estil de vida confortable.

La vila està en el punt més alt de la urbanització i ofereix vista panoràmica sobre la
ciutat, la costa i la natura que l'envolta. És la ubicació ideal per als amants de
l'esport, ja que aquí podrà practicar el golf i una àmplia gamma d'esports de
muntanya. També és una gran zona per a l'enoturisme. Data de lliurament -
novembre 2021.

En una parcel·la de 976 m², aquesta vila moderna de 3 dormitoris i 2 banys ofereix
totes les comoditats i acabats d'alta qualitat.

La vila està molt ben distribuïda en una sola planta. El saló de planta oberta amb
cuina té terres porcellànics i sortida a una terrassa de 50 m² ia la zona de la piscina.

Hi ha tres dormitoris amplis, tots amb sortida a la zona de la piscina. El dormitori
principal també compta amb un vestidor i un bany privat amb dutxa efecte pluja i
calefacció per terra radiant. La casa la completen una bugaderia i trasters.

Els excel·lents exteriors inclouen un camí amb una pèrgola i una piscina de 8 x 4 m
envoltada de terrasses.

També destaca que l'habitatge disposa de calefacció i refrigeració per sòl radiant,
il·luminació led, control de domòtica, aire condicionat i televisió per satèl·lit.

Totes les estades tenen grans finestrals per gaudir d'unes vistes immillorables i de la
llum natural. Una fantàstica habitatge envoltada de muntanyes, natura i sol.

L'habitatge ja està construït. Hi ha la opció de moblar-la i decorar completament,
segons les preferències de comprador, per un cost addicional.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per obtenir més informació sobre
aquesta vila.

lucasfox.cat/go/ali17952

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Sistema domòtic,
S'accepten mascotes , Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Aire condicionat
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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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	Vila a estrenar de 3 dormitoris amb piscina privada i vistes magnífiques, en venda a Busot, Alacant.

