
REF. ALI25401

346.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris en venda a gran, Alicante
Espanya »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

153m²
Plànol  

370m²
Dimensions del terreny

+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 d&#39;obra nova sobre una parcel·la de 370 m², amb
piscina privada, orientació i vistes clares cap al parc
natural en venda a Gran Alacant.

Exclusiva vila a Gran Alacant, a prop de el centre comercial i de la platja de bandera
blava Carabassí, formada per un sistema que combina dunes i pinedes, amb la
possibilitat de realitzar esports nàutics en espais habilitats per a això.

L'habitatge de 153 m² de superfície construïda s'assenta sobre una gran parcel·la de
370 m² i es distribueix en dues plantes.

La planta baixa consta d'un ampli saló-menjador de 44 m² i una cuina de 13 m². Així
mateix, en aquesta planta es disposen dos dormitoris i un bany que dóna servei a
tots dos.

A la planta superior, s'ofereix el dormitori principal, un bany, una segona sala d'estar
i una enorme terrassa de 31 m² amb zona de solàrium, on podrà gaudir de la brisa
marina.

Totes les estades poden personalitzar segons les necessitats de el nou propietari.
MOMA és un nou concepte d'habitatge unifamiliar amb un disseny molt cuidat. A més,
la vila inclou un sistema energètic per aerotermia.

Podrà triar entre les dues últimes parcel·les de 348 m² o 396 m² amb un habitatge de
175 m² a punta de fase a la vora de tallat amb vistes.

lucasfox.cat/go/ali25401

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Edifici modernista, Aparcament, Safareig,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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