REF. ALI24419

€390,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 5 dormitoris amb 110m² de jardí en venda a golf, Alicante
Espanya » Alicante » Alicante Golf » 03540
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+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es
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Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa adossada amb un jardí i un ampli garatge, en venda
en una urbanització tancada amb piscina a Alacant, prop
de la platja, de centre de la ciutat i de diversos col·legis
internacionals.
Aquest habitatge es troba a 1 quilòmetre de la platja en una urbanització amb 2
piscines i una zona enjardinada. La casa disposa de la seva pròpia entrada privada,
jardí i garatge. És una casa ideal per gaudir tant de la privacitat com de les zones
comunitàries.
El complex residencial està molt a prop de centre de la ciutat amb tots els serveis,
supermercats, restaurants, clubs esportius i camps de golf. La parada de tramvia està
a pocs metres.
L'habitatge es distribueix en 3 plantes i compta amb 5 dormitoris i 3 banys.
A la primera planta, trobem una àmplia cuina totalment equipada amb taula de
menjador. A continuació, es disposen el saló amb llar de foc i un bany. Des d'aquesta
planta, hi ha sortida a un jardí privat de 110 metres quadrats, que ens dóna accés a
jardí i les piscines comunitaris.
A la segona planta hi ha 4 dormitoris amb armaris encastats i 2 banys. Tres dels
dormitoris compten amb els seus propis balcons.
El cinquè dormitori doble abasta la tercera planta. Finalment, al soterrani, a què
s'accedeix directament des de l'habitatge, hi ha un garatge privat per a 3 cotxes i un
traster.
Ideal per viure amb la seva família o passar les vacances gràcies a la seva ubicació.
També es pot destinar a inversió de lloguer.
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Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Barbacoa, Cuina equipada, Exterior,
Parc infantil, Traster, Zona chill-out
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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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