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410.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la de 4 dormitoris amb 450m² terrassa en venda a Gran Alacant
Espanya »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

4
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205m²
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450m²
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25m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Acollidora casa a la venda de 4 dormitoris, amb parcel·la
privada de 450 m² en una urbanització d&#39;alt standing
a Gran Alacant, al costat de zones d&#39;oci, centres
comercials, escoles ... per a una vida tranquil·la a prop de
la mar.

Vila independent de 205 m² amb 4 dormitoris i parcel·la de 450 m² situat a la
coneguda urbanització Illa de Azaro de Gran Alacant. Es tracta del tipus d'habitatge
que ofereix una vida relaxada i molta seguretat per a una família, però a prop de les
ciutats d'Alacant i Elx, amb diverses escoles i col·legis com Alonai, Aitana i Donya
Vicenta Rus.

La urbanització, finalitzada el 2005, té àmplies zones comunes amb parc infantil
perquè els nens puguin jugar sols i fer amics, una zona enjardinada i una enorme
piscina amb jacuzzi per gaudir des de maig fins a octubre. Cada habitatge disposa
d'un parcel·la privada de 450 m² amb el seu propi estil.

A l'entrar a l'habitatge, trobem de front l'accés a l'garatge amb porta automàtica i la
vila de 4 plantes amb vistes 360 graus i façana de maó. A l'avançar per on l'olivera,
arribarem a l'entrada de la casa.

La planta baixa disposa d'una gran cuina independent i molt lluminosa on podrà
esmorzar o prendre cafè als matins. A continuació, donarem amb la galeria, molt útil
per a una casa d'aquesta mida. El saló-menjador ofereix una zona per sopar en
família o veure una pel·lícula amb amics i té àmplies finestres amb doble vidre, llar
de foc i sortida a la terrassa principal. Es tracta d'una estada perfecta per a les tardes
d'hivern. Al costat de la sala, es disposa un dormitori gran i un bany, just abans de
pujar l'escala cap a la zona de nit.

La primera planta compta amb dos dormitoris dobles amb un bany comú i el
dormitori principal. Aquesta màster suite ofereix característiques molt valorades com
a grans finestres, amplis armaris encastats, balcó amb vistes a la zona comuna i bany
propi amb llum natural.

A la segona planta, trobarem el solàrium, per prendre el sol a tranquil·litat o
contemplar la posta de sol.

lucasfox.cat/go/ali23546

Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Garatge privat, Terres de marbre,
Llum natural, Traster, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Barbacoa,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Baixant les escales, arribem a la planta semisoterrani que actualment s'utilitza com a
garatge i zona d'emmagatzematge, però hi ha la possibilitat de reformar-lo, si cal, i
habilitar un o dos dormitoris i bany, com alguns veïns ja han fet.

La zona de darrere de la parcel·la és una immensa zona plana que pot utilitzar-se
com terrassa, pati d'esbarjo o adaptar una zona verda.

La vila ve equipada amb finestres de doble vidre, alarma, llar de foc, garatge per a
dos cotxes i molt espai interior. La majoria dels veïns viuen a la urbanització tot l'any.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per reservar un dia per visitar-la.
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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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