REF. ALI27098

3.800.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 9 dormitoris amb 1,054m² de jardí en
venda a Cabo de las Huertas
Espanya » Alicante » Cabo de las Huertas » 03540
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1,054m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Jardí

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

Impressionant vila amb vistes directes a la mar a la millor
zona d&#39;Alacant, Cap de les Hortes.
Li presentem la vila més exclusiva de Cap de les Hortes, a pocs quilòmetres de centre
de la ciutat d'Alacant. L'habitatge es distribueix en cinc plantes.
La planta baixa es compon d'un saló amb sortida a terrassa, un cuina amb galeria, un
lavabo de servei, així com un dormitori principal amb vestidor, bany complet i
terrassa. A la mateixa planta també hi ha un pis per al personal auxiliar, el qual
compta amb sala-cuina, dormitori, bany i una petita terrassa.
Pujant a la primera planta hi ha quatre dormitoris més (tots amb bany privat), dos
vestidors, una terrassa coberta i una terrassa amb vistes a la mar.
A la segona planta tenim un saló, un dormitori amb bany i una gran terrassa amb
vistes a la mar per ambdós costats.
La tercera planta, on hi ha una torre, ofereix les millors vistes de tot Alacant i permet
gaudir d'albes al mar i de postes de sol darrere de les muntanyes.
El semisoterrani de l'habitatge hi ha un saló enorme (actualment destinat a zona de
jocs), un dormitori, un bany amb sauna, una biblioteca, un despatx, una gran cuina
equipada amb barbacoa i forn de llenya on gaudir de les millors àpats amb la família
o els amics, una zona de menjador, cambres frigorífiques, una sala tècnica i un
garatge privat per a quatre cotxes.
Si seguim baixant, arribem a l'soterrani, on trobem una autèntica celler.
L'habitatge està equipada amb caldera amb gasoil, persianes elèctriques en totes les
estances, caixa forta, parquet als dormitoris, terres de marbre en salons i
passadissos, sostre de pedra pissarra grisa, sistemes d'aire condicionat i molt més.
La zona exterior disposa de piscina privada i zona de jardí amb palmeres, llimoner,
olivero i abundants plantes.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta esplèndida habitatge
familiar a l'exclusiva zona de Cap de les Hortes.
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lucasfox.cat/go/ali27098
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior, Safareig, Traster,
Vestidor, Vistes, Zona chill-out
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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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