REF. ALI25982

630.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a golf, Alicante
Espanya » Alicante » Alicante Golf » 03540
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lucasfox.cat

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Villa llista per entrar a viure amb acabats d&#39;alta
gamma i amb salons grans, terrassa, zona de barbacoa,
piscina salina, vistes a el camp de golf i garatge
independent en venda a Alicante Golf.
Exclusiva vila de 5 dormitoris sobre una parcel·la de 400 m² amb una piscina de
cloració salina amb robot netejador. Se situa a la zona més privilegiada i bonica
d'Alacant Golf.
La vila es distribueix en dues plantes més la planta semisoterrani.
La planta baixa disposa d'un saló-menjador, ampli i acollidor, amb sortida a un porxo
just al davant de la piscina, tot molt privat, segur i verd. El porxo exterior gaudeix
d'una zona de relax moblada amb gandules i una taula, ideal per gaudir de el bon
clima de la regió. A l'esquerra de la zona de chill-out es disposa una gran taula, ideal
per compartir dinars i sopars amb amics i familiars.
La planta superior hi la zona de nit. Aquesta consta d'un dormitori principal amb
vestidor i bany privat de marbre i travertín. A més, ofereix altres tres dormitoris i un
altre bany per donar-los servei. Tots els dormitoris són amplis i lluminosos i tenen
armaris de bona qualitat.
La planta semisoterrani disposa d'una zona de garatge per a 4 cotxes, un traster
ampli, la zona de sauna, dos salons diàfans i un dormitori amb vestidor i bany.
Finalment, a la zona exterior, es beneficia d'un jardí amb gespa artificial totalment
privat i tancat, amb una piscina de cloració salina.
L'habitatge ve equipada amb caldera de gas, radiadors i aire condicionat per splits.
Així mateix, ofereix terres de parquet a la primera planta.
La vila és ideal per a una família que busqui comoditat i un gran espai exterior per
relaxar-se.
Truca'ns per concertar una visita.
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Piscina, Terrassa, Parquet,
Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Renovat, Safareig,
Sistema d'aspiració centralitzada, Traster,
Vestidor
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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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