REF. ALI28109

675.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 5 dormitoris en venda a Playa San Juan, Alicante
Espanya » Alicante » Playa de San Juan » 03016
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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

Vila tranquil·la, segura i amb molt d&#39;espai, molt ben
situada a 1,5 quilòmetres de la bonica platja de
Albufereta.
Aquesta excepcional vila presenta una façana de pedra blanca molt ben mantinguda i
s'assenta sobre una parcel·la de 1.553 m² situada a la zona més exclusiva de
Vistahermosa, una de les àrees residencials més tradicionals de la ciutat d'Alacant.
Amb 365 m² de superfície construïda, l'immoble s'organitza en dues plantes més
soterrani.
A la planta baixa hi ha el rebedor, un dormitori doble, un bany complet, una cuina
amb rebost, una cambra de rentat i dos salons. Un dels salons correspon a la salamenjador i ofereix sortida a la gran terrassa ia la piscina. Cal destacar que la cuina
també compta amb accés directe a la porxada de la casa.
La segona planta acull quatre grans dormitoris i dos banys complets. El dormitori
principal té bany privat i grans armaris encastats. Aquí trobem també una terrassa de
vidre i un solàrium amb vistes clares a la Serra Grossa i les muntanyes de la província
d'Alacant.
Finalment, el soterrani inclou una zona que serveix tant d'aparcament com de traster,
a més d'una estada per a guardar les eines de manteniment.
La zona exterior presumeix d'un gran jardí amb cura mantingut, barbacoa,
aparcament cobert amb capacitat per a quatre vehicles, piscina tancada i dues grans
terrasses per gaudir de moments amb la família i els amics.
Finalment, cal destacar que aquest habitatge està equipada amb aïllament acústic i
tèrmic, calefacció per radiadors amb caldera de gasoil, així com tancaments de PVC i
fusta amb mosquiteres.
No deixi escapar aquesta oportunitat i vingui a visitar aquesta fantàstica vila!
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Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
S'accepten mascotes ,
Sistema d'aspiració centralitzada, Traster

REF. ALI28109

675.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 5 dormitoris en venda a Playa San Juan, Alicante
Espanya » Alicante » Playa de San Juan » 03016

5

3

365m²

1,553m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Dimensions del terreny

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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