
REF. ALI25147

425.000 € 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  

94m²
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

Fantàstica vila d&#39;obra nova amb piscina situada en
un complex residencial envoltat de camps de golf, natura
i tranquil·litat.

Aquest meravellós projecte d'obra nova a primera línia de camp de golf Font de Llop
ofereix luxoses viles amb jardí i piscina molt a prop d'Alacant. Es tracta d'una
ubicació ideal per a les famílies que vulguin viure en una zona molt verda, amb
abundant pau i tranquil·litat, lluny de centre i amb vista sobre els turons. A més,
aquest complex residencial està envoltat de camps de diversos camps de golf, per la
qual cosa és perfecte per a amants d'aquest esport.

La vila es beneficia de 3 dormitoris: el dormitori principal amb bany privat i un ampli
armari de paret de color blanc, un segon dormitori doble més petit però amb armari
encastat, un gran finestral i vistes als jardins i un altre dormitori a la primera planta,
totalment exterior amb accés directe a la terrassa.

La zona de dia tambén és meravellosa, amb un saló-menjador que rep abundant llum
natural i disposa d'una cuina oberta que s'assenta al llarg de la paret esquerra. La
cuina, equipada i amb una funcionalitat excel·lent, ofereix extractor i taulell de
Silestone i mobles d'alta qualitat.

La taula per menjar es col·loca just a la banda d'un gran finestral que dóna pas a una
increïble terrassa amb piscina privada i acabats de luxe. La terrassa té també
gandules i taules per sopar a l'aire lliure. A més, la vila disposa d'espai d'aparcament
exterior descobert.

Cal destacar que aquest habitatge gaudeix d'altes qualitats, entre les quals figuren la
instal·lació de climatització amb sistema Airzone realitzada amb conductes de fibra
de vidre recoberta d'alumini per les dues cares, pintura llisa en totes les estades
(excepte en els banys), finestres exteriors d'alumini tipus Climalit amb trencament de
pont tèrmic i portes balconeres en façana principal amb màxima obertura.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/ali25147

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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