REF. ALI26337

390.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya » Alicante » Alicante ciudad » 03640

5

3

436m²

13.417m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 966 048 356

alicante@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa independent amb piscina, barbacoa, llac i jardí
privat en parcel·la de més de 13.000 m² a Monòver,
Alacant.
Aquesta casa independent se situa en una parcel·la amb una superfície de 13.417 m² i
consta d'edifici principal, cobert annex, piscina amb vestuari i barbacoa, llac i bonic
jardí amb reg per aspersió.
La zona de piscina fa 51 m² i ofereix spa, barbacoa, vestuari i lavabo.
L'habitatge té una superfície total de 436 m².
A la planta baixa, la zona de dia presenta un espectacular i lluminós saló-menjador
amb llar de foc i una cuina-office amb rebost. La zona de nit hi tres dormitoris dobles
amb bany complet, un dormitori principal amb vestidor i bany privat, així com un
dormitori de servei amb bany. Una gran golfes amb despatx completa la distribució.
La planta semisoterrani inclou un garatge amb capacitat per a un cotxe i una cambra
de màquines amb instal·lació de calefacció a gasoil.
La casa consta de terres de marbre i finestres de PVC amb Climalit.
El cobert annex té capacitat per a dos cotxes.
Aquest immoble és ideal com a habitatge unifamiliar, tot i que també és fàcilment
convertible en un petit hotel amb una reforma.
El preu inclou un possible projecte de reforma, perfecte per a famílies que busquen
un habitatge a l'interior, en una zona apartada de la ciutat per gaudir de l'verd i de la
pau que transmet la natura.
Truqui'ns per a més informació.
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lucasfox.cat/go/ali26337
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Jardí,
Garatge privat, Terres de marbre,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Traster, S'accepten mascotes ,
Llicència turística, Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa, A renovar
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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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