REF. ALI21733

€695,000 Masia - En venda

Masia de 6 dormitoris en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya » Alicante » Alicante ciudad » 03680
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alicante@lucasfox.es
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DESCRIPCIÓ

Encantadora i relaxant casa de camp immersa en 8 acres
de fantàstics oliveres i plantes tropicals, amb piscina i
vistes obertes a les muntanyes.
Aquesta típica i acollidora casa de camp de 6 dormitoris està ubicada al mig d'un parc
natural protegit, envoltada de pau i de el cant silenciós de la fauna. No obstant això,
compta amb accés ràpid a tots els serveis que ofereixen els bonics pobles d'Aspe i
Crevillent, a tan sols 11 minuts el primer ia 15, el segon.

lucasfox.cat/go/ali21733

Deixant enrere la carretera principal, donarem amb un sinuós camí que ens condueix
a una altra dimensió temporal: passarem per entre una dotzena de exuberants
palmeres dels Vivers d'Elx i deixarem de banda els elegants cavalls en els corrals de
centre hípic El Desert, per de seguida trobar-nos davant d'el gran porta de ferro que
dóna accés a l'habitatge.

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Instal·lacions eqüestres ,
Llum natural, Aparcament, Aire condicionat,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Llar de foc, S'accepten mascotes , Traster,
Vistes

Un llarg recorregut envoltat d'oliveres ens porta a la masia. Unes suaus muntanyes
semblen formar una corona que es recolza sobre la teulada de la casa color groc
pastís, com si volgués indicar-nos qui és la reina d'aquest trosset de paradís.
A la dreta, ofereix un gran estacionament per a diversos cotxes ia l'esquerra, passant
per una espaiosa veranda amb sofàs pensada per al més complet relax, l'entrada de
la casa principal.
Mitjançant el rebedor, s'accedeix a la sala d'estar i als quatre dormitoris dobles, un
d'ells amb bany privat i els altres tres comparteixen el bany principal.
A l'esquerra, veurem el menjador formal amb l'escala de cargol que condueix a la
cinquena dormitori doble, ideal per als fills més grans o per a parelles que busquin
mes intimitat.
Un arc ens condueix a la primera cuina equipada i, passant cap a la zona exterior,
veurem la segona cuina amb una gran llar de foc, la cambra de servei, la sala d'estar,
un menjador i un segon menjador, molt ampli, a l'aire lliure. Aquest inclou una
terrassa amb dues zones diferenciades, amb vistes als jardins amb plantes tropicals
ia l'espectacular piscina amb cascada i llums multicolors.
Com sol passar en els contes de fades, la zona exterior sembla un quadre en el qual
els protagonistes han sortit per convertir-se en personatges reals, en aquest cas,
plantes, flors, jocs d'aigua i un estany de peixos.
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Tot està pensat per emocionar els cinc sentits, calmar els esperits i enfortir l'ànima.
A la fi de l'fantàstic viatge a través de les diferents espècies de plantes tropicals,
trobem una tercera cuina, la de la piscina, totalment equipada amb rentavaixelles, 2
neveres, cuina de gas i una barbacoa d'estil llar de foc.
A la banda esquerra de jardí, baixant una mica, trobem una caseta totalment
independent, amb el sisè dormitori, sala de televisió, bany amb dutxa, cuina
totalment equipada, pati amb barbacoa i vista a les oliveres.
Propietat només disponible en Lluc Fox.
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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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