
VENUT/UDA

REF. ALI25507

270.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris en venda a gran, Alicante
Espanya »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

108m²
Plànol  

225m²
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

Habitatge d&#39;obra nova, còmoda i lluminosa, amb un
disseny modern. És una casa adossada de 2 plantes que
inclou terrassa, porxo davanter i una moderna piscina,
construïda en una parcel·la de gairebé 250 m²

Aquesta impressionant casa es construirà amb un estil modern i luxós, amb capacitat
per a albergar entre 2 i 4 dormitoris i 3 banys, a més de piscina privada i molts extres.
Tots els espais interiors estaran equipats amb aire condicionat fred-calor.

A l'entrar, la planta baixa d'aquesta casa diàfana presenta una elegant cuina
totalment equipada amb menjador, sala d'estar i un bany ampli. Des d'allà, una gran
porta corredissa ens permet veure la piscina, el jardí i el menjador exterior.

La planta superior es compon de 2-3 dormitoris, així com de 2 banys.

Si li agrada prendre el sol, fora hi ha espai suficient per col·locar 4 gandules. A més,
disposa d'una dutxa a l'aire lliure.

L'habitatge estarà a punt per entrar a la fi de 2021.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar més informació.

lucasfox.cat/go/ali25507

Terrassa, Piscina, Garatge privat,
Sostres alts, Llum natural, Aparcament,
Vistes, Vestidor, Traster, Sala de jocs,
S'accepten mascotes , Parc infantil,
Obra nova, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, 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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	Habitatge d&#39;obra nova, còmoda i lluminosa, amb un disseny modern. És una casa adossada de 2 plantes que inclou terrassa, porxo davanter i una moderna piscina, construïda en una parcel·la de gairebé 250 m²

