
REF. ALI25931

735.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Gran Alacant
Espanya »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

393m²
Plànol  

600m²
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 única de grans qualitats en una sola planta amb jardí
i piscina en venda a Gran Alacant.

Luxosa vila independent de 365 m² amb acabats de gran qualitat sobre una parcel·la
de 600 m² amb piscina. L'espai es distribueix en una sola planta, a més de la planta
semisoterrani que alberga el garatge, traster i zona de gimnàs.

A la planta principal s'inclou un rebedor, una sala d'estar-menjador amb llums LED
des dels sostres i una cuina moderna i totalment equipada amb fogons Silestone en
gris en tota la cuina i amb una illa central.

La zona de nit consta d'un dormitori principal amb el seu bany privat, tres dormitoris
addicionals i dos banys complets amb sanitaris de la marca Roca.

Baixant per la rampa per a vehicles, arribarem a la planta semisoterrani que ofereix
un garatge per a diversos cochees, un traster i un gimnàs.

A l'exterior, es disposa una zona de piscina amb depuració d'aigua salada per a un
millor cura de la pell, ja que no porta clor. El jardí té una zona amb gespa de gran
qualitat. Tota la zona exterior disposa d'il·luminació led perimetral, incloent-hi la
piscina, per a més seguretat.

Per a més comoditat, l'habitatge inclou finestres amb doble vidre de la marca Gealan,
calefacció de gas per radiadors i aire condicionat amb màquina centralitzada per tota
la casa. Per un preu addicional de 15.000 euros, s'inclouria el mobiliari.

Ideal per a grans famílies amb fills petits, gràcies als seus espais amplis i oberts. Tots
els membres de la família podran gaudir de la seguretat de l'habitatge.

Truqui'ns per concertar una visita avui mateix.

lucasfox.cat/go/ali25931

Terrassa, Piscina, Garatge privat,
Llum natural, Edifici modernista,
Aparcament, Zona chill-out, Traster,
Seguretat, S'accepten mascotes ,
Plafons solars, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, 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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