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€820,000 Casa / Vil·la - En venda
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DESCRIPCIÓ

Excepcional habitatge amb façana de pedra, calefacció
econòmica, piscina i garatge en una de les millors carrers
d&#39;Alacant Golf.
Aquest habitatge es troba a Alacant Golf, a la urbanització Enric Valor, on la
modernitat i amplitud acompanyada de la tranquil·litat i de el bon gust són presents
en tot el seu esplendor.
La casa es situa sobre un terreny de 400 m² amb una piscina exterior pròpia i un
bonic jardí ple de flors.
A l'entrar a l'habitatge, a la planta baixa trobem un ampli i lluminós saló amb grans
finestres, una cuina independent i un menjador. Aquest nivell també disposa de bany
complet i una terrassa de 150 m² amb dues sortides a l'exterior.
Pujant les escales de cargol, a la primera planta tenim tres dormitoris, dos d'ells amb
bany propi i armari. El dormitori principal té bany privat i vestidor.
A la segona planta tenim un altre dormitori més, un bany i una terrassa.
Finalment, el soterrani es divideix en: saló, dos dormitoris, bany, traster i garatge per
a tres vehicles, a més de graella i llar de foc.
L'espai exterior és molt ampli i inclou una terrassa, un jardí i una piscina, perfecta
per gaudir de les vistes i dels voltants.
La casa ofereix acabats de primera qualitat i es presenta en bon estat, sent el marbre
un dels materials principals utilitzats en la construcció. Els banys tenen un estil
modern i els dormitoris estan completament equipats. Així mateix, un dels elements
més destacats de l'habitatge és la façana de pedra, que és altament resistent i no
necessita de cura regular.
L'habitatge també està equipada amb aire condicionat, calefacció econòmica,
finestres anticalor i portes de fusta de cirerer.
Si el que busca és un habitatge amb molt espai, zones verdes i serveis a prop, poseuvos en contacte amb nosaltres per concertar una visita.
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Jardí, Garatge privat,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Barbacoa, Calefacció, Cuina equipada,
Traster
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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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