
VENUT/UDA

REF. ALI23577

250.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic d'obra nova de 3 dormitoris amb 100m² de jardí en venda a Gran Alacant
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03130

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

101m²
Plànol  

144m²
Terrassa

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Àtic d&#39;obra nova d&#39;alta qualitat a la banda de la
mar, amb una impressionant terrassa, 3 dormitoris,
solàrium 100 m² i piscina comunitària per al seu màxim
confort.

Àtic d'alta qualitat d'obra nova amb una impressionant terrassa a la banda de la mar.
Consta de 3 dormitoris dobles, solàrium de 100 m² i possibilitat de disposar d'un
garatge: tot per garantir el seu màxim confort.

Gran Alacant és una de les ubicacions més privilegiades de la zona d'Alacant per tots
els serveis i comoditats al seu voltant. Aquesta acollidora urbanització alberga viles
individuals, pisos en planta baixa amb jardí privat i àtics amb vistes, terrasses
immenses i solàriums privats.

Només entrar a el pis es pot apreciar la fluïdesa de l'espai, amb les vistes i la llum
que ofereixen les finestres de la sala.

La zona de dia, composta per la cuina oberta, el saló-menjador i la terrassa de 44 m²,
és el punt central de l'habitatge. Aquí, podrà gaudir d'esmorzars en família, cuinar els
diumenges envoltat d'amics mentre es pren una copa o jugar a les cartes a la
terrassa, mirant cap a la piscina. A la zona d'entrada, també tenim la bugaderia, un
espai molt útil.

Si avança pel passadís, trobarà a mà dreta 2 dormitoris amb armaris encastats i grans
finestres amb persianes elèctriques, com a la resta de la casa. Un bany amb plat de
dutxa dóna servei a aquest dormitori ia la zona de dia.

El dormitori principal es beneficia d'armaris de paret, bany privat complet i sortida
per una immensa porta corredora cap a la terrassa principal.

Des de la terrassa, vam pujar a l'solàrium privat de 100 m². Aquesta és una de les
zones més destacades de l'habitatge, un espai que podrà personalitzar al seu gust i
on podrà passar temps durant tot l'any. Hi ha aigua corrent, i es pot instal·lar una
barbacoa, hamaques, sofàs i molt més. Des d'aquí, tenim vista panoràmica sobre la
zona comuna, a l'paratge natural ia la muntanya.

lucasfox.cat/go/ali23577

Terrassa, Piscina, Traster, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Baixant les escales, arribem a la zona comuna, un jardí amb palmeres, llimoners,
tarongers i una gran piscina comunitària perfecta per refrescar-se durant els mesos
de calor.

L'habitatge es pot adquirir sense mobiliari ni decoració per 249.000 euros. Si
s'adquireix moblada, decorada, amb la sistema d'aire condicionat, el preu puja a
299.000 euros.

També hi ha la possibilitat d'adquirir un garatge privat amb traster de 7 m² per un
cost addicional de 12.000 euros.

La urbanització està acabada i només queden 2 unitats per vendre. Així doncs, si està
buscant un habitatge de baix manteniment amb abundant espai exterior a prop de la
platja i de la zona comercial, no ho dubti i posis en contacte amb nosaltres.
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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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