
REF. ALI25079

370.500 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 30m² terrassa en venda a Alicante ciudad
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03670

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

148m²
Plànol  

30m²
Terrassa

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

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Excel·lent pis de 3 dormitoris en venda en una promoció
d&#39;obra nova situat a la planta baixa de
l&#39;complex residencial Annapurna.

La promoció d'obra nova Residencial Annapurna es localitza a Font de Llop, en un
entorn natural verd envoltat de camps de golf. El complex disposa d'una piscina,
camps de golf, gimnàs i restaurant; ideal per als que estimin el golf i la natura.

Aquest pis en concret fa 130 m². El entrar trobem un rebedor ia mà esquerra, la zona
de nit amb els 3 dormitoris i els banys. Mentrestant, a mà dreta, es disposa la zona de
dia amb un saló i amb la cuina de planta oberta situada a la paret dreta de l'espai.
Finalment, ofereix sortida a una àmplia terrassa, un porxo descobert i un porxo
cobert.

L'habitatge es beneficia d'acabats i accessoris per a garantir el màxim confort dels
seus propietaris. La cuina està equipada amb mobles d'alta qualitat i màxima
funcionalitat.

Totes les estades disposen de grans finestres, que permeten l'entrada de molta llum
natural, en alumini tipus Climalit amb trencament de pont tèrmic, ideals per als
hiverns. Tots els dormitoris tenen armaris.

El pis ve equipat amb preinstal·lació d'alarma i il·luminació led de baix consum.

Hi ha la possibilitat de personalitzar l'habitatge amb alguns extres com banyera
d'hidromassatge, armaris, terra radiant i electrodomèstics de la marca Whirlpool per
un preu addicional.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.

lucasfox.cat/go/ali25079

Llum natural, Vistes, Exterior,
Cuina equipada, Aire condicionat
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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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