
REF. ALI25140

423.800 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03670

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

140m²
Plànol

+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

Vila moderna aparellada d&#39;obra nova amb 3
dormitoris en venda a Font de Llop, Alacant

Aquesta vila d'obra nova forma part de la promoció d'obra nova Font de Llop Village,
situat a primera línia de camp de golf homònim. En general, la zona està envoltada de
diversos camps de golf i zones enjardinades, ideal per a aquelles famílies que vulguin
practicar o millorar a el golf.

L'entorn és excel·lent, ja que compta amb una gran oferta de restaurants, cursos de
golf a diversos camps i un petit supermercat; tot pensat per disposar a l'abast dels
propietaris totes les comoditats necessàries.

La vila d'obra nova de 140 m² es distribueix en 2 plantes i ofereix vistes clares que li
conferiran una sensació de pau i tranquil·litat.

A la planta baixa, es disposa una zona de dia amb un saló-menjador amb una cuina
oberta equipada amb microones, placa d'inducció, forn multifuncional Inox i
rentavaixelles. Aquesta estada diàfana es beneficia d'un estil modern amb unes grans
vidrieres a la zona de la sala que permeten l'entrada de molta llum natural a
l'habitatge i donen sortida a porxo cobert ia la piscina privada.

A la mateixa planta, s'ofereixen dos dormitoris, inclòs el dormitori principal amb
vestidor i llit doble.

Finalment, la planta pis consta d'un dormitori, un bany modern equipat amb dutxa i
finestra i un solàrium.

Aquesta vila es pot equipar amb piscina privada, solàrium, aparcament privat
descobert i jardí amb palmeres.

L'entorn gaudeix d'una variada vegetació amb espècies autòctones que protegeixen
el bioclimatisme, absorbeixen les emissions de CO2 i renoven l'aire.

Poseu-vos en contacte per més informació.

lucasfox.cat/go/ali25140

Vistes a les muntanyes , Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Zona chill-out,
Obra nova, 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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