
VENUT/UDA

REF. ALI18963

359.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03186

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

264m²
Plànol

+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

Meravellosa vila en una zona residencial bonica i segura
amb piscina privada i boniques vistes a la Llacuna Rosa
de Torrevella, les muntanyes i el mar.

En aquesta meravellosa promoció, situada a uns 10 minuts de centre de la ciutat de
Torrevella ia només 35 minuts de la ciutat d'Alacant amb l'aeroport internacional de
l'Altet i l'estació de tren d'alta velocitat, podrà gaudir d'un habitatge confortable i de
un estil de vida mediterrani durant tot l'any.

Aquesta vila se situa enfront de les Salines de Torrevella, una zona natural protegida
que ofereix unes vistes fantàstiques a la Llacuna Rosa i a la mar Mediterrània. És a
prop de tots els serveis i comoditats com supermercats, escoles internacionals,
restaurants, bars, bancs, hotels, un hospital, i el gran centre comercial Zenia
Boulevard. Les boniques platges de la costa estan a menys de 10 minuts, així com
diversos camps de golf, inclòs el premiat Las Colinas Golf and Country Club.

El complex disposa de la millor zona comunitària de barri, amb una piscina en forma
oasi envoltada de palmeres, zones chill-out per gaudir de l'meravellós clima de la
Costa Blanca, així com zones de joc per a nens. Tot això, en un resort tancat
acuradament creat per a la seva comoditat i seguretat.

Les viles modernes s'han construït amb materials d'alta qualitat sobre parcel·les de
165 m² a 230 m², i es distribueixen en 4 plantes, comptant amb la planta soterrani i el
solàrium al terrat. A més, al jardí trobareu una bonica piscina climatitzada de 6 x 3 m
inclosa en el preu.

A l'interior, la planta baixa presenta un gran saló-menjador amb una cuina de
concepte obert, un lavabo de cortesia, un dormitori amb el seu bany i escales que
connecten amb la primera planta i el soterrani.

La primera planta consta de dos dormitoris amb terrassa pròpia i un bany. Aquesta
alçada ofereix una terrassa amb unes escales exteriors que condueixen a la terrassa
del terrat, un espai amb unes vistes impressionants a la llacuna rosa de Torrevella, a
la mar ia la muntanya, ia la posta de sol.

L'habitatge ofereix, a més, un enorme soterrani on aparcar el cotxe i construir un
altre dormitori, o muntar un home cinema o una sala de jocs. La vila també està
equipada amb nombrosos armaris de paret per guardar les seves pertinences
personals, així com amb porta blindada i preinstal·lació d'aire condicionat.

lucasfox.cat/go/ali18963

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
A primera línia de mar , Terrassa,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster, Seguretat,
Safareig, S'accepten mascotes ,
Parc infantil, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Si voleu gaudir d'una casa de luxe amb les millors vistes en un entorn encantador,
prop de la platja i de tots els serveis, poseu-vos en contacte amb nosaltres per
obtenir més informació i visitar aquest magnífic complex residencial.

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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	Meravellosa vila en una zona residencial bonica i segura amb piscina privada i boniques vistes a la Llacuna Rosa de Torrevella, les muntanyes i el mar.

