
REF. ALI26153

1.300.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Cabo de las
Huertas
Espanya »  Alicante »  Cabo de las Huertas »  03540

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

350m²
Plànol  

850m²
Dimensions del terreny

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Espectacular vila d&#39;una sola planta, amb piscina
d&#39;aigua salada, un jardí ampli i vistes a la mar, a la
muntanya i a el castell, en venda a Cap de l&#39;Horta,
Alacant.

Aquesta moderna i lluminosa vila independent es troba a la zona d'alt standing de
Cap de les Hortes, prop de platja de Sant Joan, a Alacant. L'habitatge gaudeix d'unes
meravelloses vistes a les muntanyes, a àmplies zones verdes, a el castell de Santa
Bàrbara i a la mar. Es troba a només 700 metres del camp de golf de Platja de Sant
Joan ia 200 metres de la platja.

Aquesta vila s'assenta sobre una parcel·la de 850 m², amb jardí, àmplies zones de
terrasses i amb fantàstiques vistes. El jardí disposa d'una gran varietat d'arbres i
plantes ornamentals, una àmplia terrassa coberta amb una barbacoa, garatge tancat
i una àmplia zona d'aparcament per a diversos vehicles amb portes automàtiques
d'entrada i sortida. A més, compta amb una piscina d'aigua salada, amb una zona de
bany amb terra de fusta.

L'habitatge es distribueix en una sola planta. El saló és molt bonic i agradable i té llar
de foc de pedra i sortida a la terrassa. A continuació, trobem la gran cuina amb zona
office i rebost.

La zona de nit hi tres dormitoris amb armaris encastats, inclòs el dormitori principal
amb vestidor i el seu bany privat amb jacuzzi.

Així mateix, s'ofereix una zona de bugaderia i un bany per donar servei a la resta de
l'habitatge.

Finalment, la casa disposa d'un semisoterrani amb finestres, que alberga un estudi
amb bany, que podria emprar-se com a dormitori de convidats, i un traster.

La vila ve equipada amb les millors qualitats: persianes automàtiques, porter
automàtic amb càmera de vídeo, piscina de cloració salina, terres de pissarra natural,
dos murals de pedra de Sàhara i fil musical a tot l'habitatge.

lucasfox.cat/go/ali26153

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Per oferir un màxim confort, inclou fusteria interior de faig, tancaments d'alumini
ionitzat en gris amb doble vidre tipus Climalit, aire condicionat amb termòstat
individual a cada estada i calefacció per terra radiant amb caldera de gas.

Ideal per a famílies que busquen un habitatge de luxe d'una sola planta a prop de la
mar.

Poseu-vos en contacte per concertar una visita.
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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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	Espectacular vila d&#39;una sola planta, amb piscina d&#39;aigua salada, un jardí ampli i vistes a la mar, a la muntanya i a el castell, en venda a Cap de l&#39;Horta, Alacant.

