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500.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 5 dormitoris amb 78m² de jardí en venda a Alicante
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DESCRIPCIÓ

Elegant i moderna casa adossada de 5 dormitoris en
venda en una promoció de luxe amb zones verdes,
piscines i gimnàs a Vistahermosa, Alacant.

Lucas Fox Properties presenta aquesta espectacular promoció de 58 adossats amb
jardí a la zona de Vistahermosa Nord, en una preciosa urbanització dissenyada per
assegurar el benestar dels seus residents, així com el respecte a l'entorn amb la
utilització de tecnologies sostenibles.

Aquesta promoció es troba al centre de Alacant, a mig camí entre el centre de la
ciutat i la platja de Sant Joan, molt ben comunicat per carretera i per transport
públic. A més, disposa de tots els serveis al voltant, com supermercats, hospitals,
bars i un centre comercial. Així mateix, es tracta d'una urbanització moderna i
exclusiva en un enclavament verd i natural, amb excel·lents vistes a les muntanyes i a
la mar Mediterrània.

La urbanització està molt ben zones i serveis comunitaris a disposició dels seus
residents com una piscina per a adults i una per a nens, jacuzzi exterior amb zona
solàrium, una zona de jocs infantils, una sala de spa i benestar per a relaxar-se, un
gimnàs totalment equipat i un local social on podrà celebrar i compartir moments
inoblidables amb familiars i amics.

Aquesta casa es troba en un entorn privilegiat amb més de 6.000 m² de zones verdes
amb espècies arbòries de baixa demanda hídrica i amb reg automàtic.

A l'entrar a la casa per un ampli porxo, es disposa a la dreta la zona de dia, que
consta d'un gran saló-menjador amb una pràctica cuina de planta oberta, amb
sortida a la terrassa i al el gran jardí. Tornant a l'entrada, a l'esquerra, trobem un
dormitori i un bany, molt pràctic per a visites que tinguin dificultats per pujar escales.
Finalment, s'ofereix un safareig per emmagatzemar el material de neteja.

A la primera planta, es disposa la zona de nit, amb 3 dormitoris amb un bany per
donar-los servei i un dormitori principal amb el seu bany privat, vestidor i sortida a
una àmplia terrassa.

Des de la primera planta, podrà accedir al terrat amb zones solàrium i vistes a la mar
ia la muntanya.

lucasfox.cat/go/ali26459

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jardí, Spa, Jacuzzi, Servei de consergeria ,
Gimnàs, Garatge privat, Llum natural,
Terrassa comunitària, Edifici modernista,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Seguretat, Sala de jocs,
S'accepten mascotes , Parc infantil,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Finalment, disposa d'una planta semisoterrani, amb gairebé 45 m² d'espai que podrà
condicionar al seu gust i amb sortida a l'aparcament subterrani on disposarà de 2
places privades.

L'habitatge es beneficia d'una arquitectura d'avantguarda amb un disseny elegant i
modern perfectament integrat en el seu entorn per gaudir a el màxim de l'meravellós
clima de la Costa Blanca.

Quant a les seves qualitats, inclou equipaments de gamma alta, com a sòl porcelànic
d'imitació a fusta continu a tota la casa, finestres amb doble vidre amb cambra d'aire
deshidratat o la cuina equipada amb electrodomèstics i mobles de gran capacitat. A
més, es combinen amb les últimes tecnologies com el sistema d'aerotèrmia per a la
producció d'aigua calenta o la façana amb cambra d'aire amb aïllant tèrmic i acústic.
Tot això, per dissenyar un habitatge de màxim benestar, alhora que sostenible, amb
baix consum energètic i amb baix cost de manteniment.

Si voleu residir en un entorn privilegiat, en una casa de luxe i respectuosa amb el
medi ambient, no dubti en posar-se en contacte per a més informació.
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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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