
VENUT/UDA

REF. ALI28095

750.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a golf, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante Golf »  03550

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

558m²
Plànol  

1.000m²
Dimensions del terreny
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Impressionant habitatge assentada sobre una parcel·la de
1.000 m² a la zona de Frank Espinos, Sant Joan
d&#39;Alacant.

Aquest habitatge destaca pels seus acabats de qualitat, la seva façana, els seus grans
estades i els seus nombrosos armaris.

La casa compta amb dues portes d'accés per a vianants i vehicles: una de principal i
una altra automàtica. Es distribueix en dos nivells units per una escala, més un
soterrani.

A la planta baixa trobem el vestíbul principal i un porxo tancats amb finestres
corredisses, un ampli saló-menjador de dues altures amb mobles de fusta, una cuina
equipada i moblada, un bany i un despatx.

Pujant a la primera planta tenim tres dormitoris amb bany privat i sortida a una
terrassa espaiosa i semidescoberta. Al costat de l'distribuïdor hi ha una zona de
vestidor i armaris encastats.

Finalment, el soterrani disposa de dues estances: una s'utilitza com gimnàs i compta
amb sis armaris encastats, mentre que l'altra es destina a celler i presenta una barra
de bar d'obra.

L'habitatge té un garatge amb porta automàtica amb comandament a distància a la
planta baixa amb capacitat per a dos vehicles. També està equipada amb caldera de
gas, desqualificadora general, sistema de seguretat i aire condicionat.

A l'exterior tenim una zona enjardinada, gespa, pèrgola, cuina amb barbacoa, safareig
i un bany. Es tracta d'un espai perfecte per relaxar-se mentre es dóna un bany a la
piscina o pren el sol a la terrassa.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/ali28095

Terrassa, Piscina, Jardí, Gimnàs,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Traster, Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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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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