
REF. ALI20780

1.450.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 3,000m² de jardí en
venda a San Juan
Espanya »  Alicante »  San Juan Alicante »  03559

5
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

740m²
Plànol  

4.748m²
Dimensions del terreny  

3.000m²
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.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Villa Godiba és una magnífica ocasió de negoci o
habitatge familiar en un entorn exclusiu d&#39;Alacant.

Ens trobem davant d'una oportunitat única donades les diferents opcions d'aquest
habitatge. Es tracta d'una vila independent d'estil provençal amb un habitatge
principal i una altra de servei o convidats en un recinte de gairebé 5.000 m².

La seva cura disseny dóna lloc a espais amplis i lluminosos, el que permet a qui la
habiti gaudir de totes les estades durant tot l'any i aprofitar l'abundant llum natural i
el clima d'Alacant.

L'habitatge principal és increïble, mesura més de 700 m². A la planta baixa hi trobem
la majoria de les estades, un magnífic saló amb llar de foc, que al seu torn està
comunicat amb el menjador principal, i una elegant sala d'estar.

La cuina d'estil tradicional mediterrani amb accés directe als jardins i la piscina
connecta amb un menjador de diari amb forn àrab, barbacoa i paeller de llenya.
Addicionalment, es disposa de cambra de la planxa, lavabo de convidats i quart rober.

A la zona de nit tenim quatre dormitoris dobles amb el seu propi bany complet en
suite. El dormitori principal de l'habitatge disposa d'un fantàstic vestidor.

A la zona exterior hi ha un extens porxo envidriat que gaudeix d'unes relaxants vistes
clares a l'frondós jardí i la zona de barbacoa. Aquí també hi ha un garatge cobert de
52 m².

El semisoterrani de la propietat ofereix un gimnàs, una sala de cinema, un celler, una
sala de jocs i una cambra de bany.

L'altre despatx amb biblioteca es troba a la semiplanta superior.

El segon habitatge es troba aïllada de la principal i compta amb un dormitori, una
cambra de bany i una zona de bugaderia. És ideal com a visitant o personal de servei.

A més de tot això, l'habitatge inclou un aparcament descobert amb capacitat per a
més de 15 cotxes.

lucasfox.cat/go/ali20780

Piscina, Jardí, Gimnàs, Garatge privat,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Zona chill-out,
Traster, S'accepten mascotes , Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Tot això fa que sigui un immoble apte per a esdeveniments o bé com a habitatge
habitual.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar-lo o per a més informació.

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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