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DESCRIPCIÓ

Villa en excel·lent condicions, en una parcel·la privada de
450 m², amb doble garatge, piscina comunitària i zona
d&#39;oci, en venda a Santa Pola, a prop de la mar ia 10
minuts de l&#39;aeroport.
Aquesta acollidora vila reformada de quatre plantes ia quatre vents gaudeix d'una
excel·lent ubicació a la urbanització Illa de Azaro de Gran Alacant. La urbanització es
troba a tan sols 10 minuts de l'aeroport ia 20 minuts de les ciutats d'Elx i Alacant. La
urbanització ofereix tranquil·litat i una alta qualitat de vida a famílies que necessiten
un habitatge espaiosa, lluminosa, confortable i prop de la mar.
A l'entrar a l'habitatge, a banda i banda veurem boniques zones enjardinades amb
oliveres, tarongers, llimoners i nespres; la rampa d'accés a l'doble garatge que ofereix
molt espai per a emmagatzematge i la zona d'entrada a la casa. Per la part posterior,
es disposa una altra zona amb flors i arbres fruiters, una terrassa amb accés des del
saló i la zona de barbacoa amb una pèrgola, per gaudir de jardí durant tot l'any amb
família i amics. A més, ofereix accés a les zona d'oci comunitàries, que inclouen una
zona enjardinada, jocs infantils i una piscina espectacular amb zona de jacuzzi.
A l'entrar a la casa, trobem un vestíbul perfecte per penjar els abrics ia mà esquerra,
un saló-menjador amb àmplies finestres que ofereixen moltíssima llum, una llar de
foc i molt espai per relaxar-se amb amics i família a les tardes d'hivern. La zona de
menjador ofereix sortida a la terrassa amb barbacoa.
Des del vestíbul, també s'accedeix a la cuina, amb molt espai, llum i acabats d'alta
gamma: taulells de marbre, mobiliari de fusta de noguera i equipament d'acer
inoxidable. Després d'unes vidrieres amb doble cambra, es disposa una útil rebost i
el safareig. Finalment, la planta baixa hi ha un dormitori que pot habilitar com a
despatx o dormitori i un bany amb llum natural.
A l'pujar les escales, arribarem a la zona de nit. Disposa d'un dormitori matrimonial
amb bany privat. Ofereix tot el que pugui necessitar: molt espai, armaris encastats,
terrassa assolellada perfecta per a gaudir de la lectura d'un bon llibre, finestres de
doble vidre de sòl a sostre i un bany complet amb plat de dutxa. A la mateixa planta,
es troben altres dos dormitoris dobles i un bany amb banyera.
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Jardí, Piscina, Terrassa, Pista de tennis,
Garatge privat, Parquet, Terres de marbre,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Traster
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La segona planta acull el solàrium que ofereix unes vistes de 360 graus. Des d'aquí,
podem contemplar les zones comunes, la piscina i la posta de sol després de la
muntanya, amb milers de tons vermell i groc; una imatge de pel·lícula.
Finalment, la planta semisoterrani disposa d'un garatge doble amb una porta gran
per a l'entrada de cotxes i unes finestres per il·luminar l'espai. Alguns veïns han
decidit deixar espai per a un sol cotxe per crear un dormitori amb bany.
L'habitatge compta amb sistema d'aire condicionat en tots els dormitoris, alarma,
instal·lació de gas i finestres de doble vidre. En el preu s'inclou la cuina
completament equipada i moblada, per garantir màxim confort i una senzilla
mudança.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres ara per concertar una visita.
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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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