REF. ALI23495

390.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 90m² de jardí en venda
a Gran Alacant
Espanya » Alicante » Alicante ciudad » 03130
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+34 966 048 356
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lucasfox.cat

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Estupenda vila aparellada de 6 dormitoris, completament
reformada amb aire condicionat, caldera, terres de fusta
massissa, jardí privat i piscina comunitària, en venda a
Gran Alacant.
Aquesta estupenda vila de 2 plantes més solàrium, completament reformada, es
troba en una de les millors urbanitzacions de Gran Alacant, gràcies al seu estil de
construcció amb estades molt grans i lluminoses i la seva ubicació, a pocs metres de
el centre comercial, de restaurants i de la parada d'autobús. El complex residencial
es presenta molt ben cuidat i compta amb 60 cases i zones comuns que inclouen una
zona d'oci amb piscina comú amb zona infantil i jacuzzi, una zona enjardinada, parc
infantil, pista de tennis i zona d'aparcament com a visitant.
L'habitatge té 2 entrades: una des de l'aparcament amb capacitat per a quatre cotxes
i la principal a través del jardí de 90 m². Podrà gaudir d'aquesta zona durant tot l'any i
disposa d'hamaques, tendal d'estiu, barbacoa i sortida cap a la piscina i pista de
tennis.
Des d'aquí, vam arribar a l'àmplia zona d'entrada de la casa. A continuació, trobem el
magnífic saló-menjador, molt ampli i lluminós, que ofereix terres de fusta massissa
d'alta gamma, aire condicionat i calefacció amb caldera de gas i radiadors. Des del
mateix rebedor d'entrada arribem a la espaiosa cuina completament moblada, un
espai molt confortable per cuinar, menjar o xerrar amb amics o família. A l'altra part
de la planta baixa, es disposa un bany amb dutxa i un dormitori que pot dedicar-se a
zona de despatx, dormitori o, perquè no, sala de jocs.
A la primera planta hi trobem la zona de nit, en la qual destaca un magnífic dormitori
matrimonial amb armaris encastats, bany privat amb llum natural i un balcó amb
vistes a la piscina. A la mateixa planta, s'ofereix un dormitori molt gran amb bany
privat i tres dormitoris dobles addicionals amb un bany complet. En total, aquesta
planta es beneficia de cinc dormitoris, tres banys i dos balcons.
La segona planta acull el solàrium: un espai fantàstic de 60 m², amb vistes a la
piscina, la pista de tennis i la muntanya. També aquí tenim una zona
d'emmagatzematge per a maletes, instruments i altres coses.
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Piscina, Terrassa, Pista de tennis, Parquet,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei,
Finestres de doble vidre , Parc infantil,
Renovat
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L'habitatge es va construir el 2006, però està completament renovada i compta amb
sistema d'aire condicionat en tots els dormitoris, estades amb molt espai i calefacció
amb gas i radiadors, sistema d'alarma, cuina completament moblada i grans armaris
encastats en els dormitoris; característiques molt desitjades a la zona. A més, ofereix
molt bona comunicació amb la platja, l'aeroport i les ciutats Alacant i Elx.
Per tot això, és perfecte si busca una casa gran de més qualitat, a punt per mudar-se.
No dubti en posar-se en contacte 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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