
VENUT/UDA

REF. ALI28322

669.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Playa San Juan, Alicante
Espanya »  Alicante »  Playa de San Juan »  03550

4
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4
Cambres de bany  

275m²
Plànol  

500m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Vila acollidora de 3 dormitoris (amb possibilitat
d&#39;obtenir 5), amb espais diàfans i molta llum en una
zona tranquil·la i privilegiada a prop de la mar.

A la zona més exclusiva de Sant Joan, a només 800 m de la platja de Muchavista,
tenim 4 habitatges unifamiliars àmplies i luxoses amb acabats exquisits. Totes es
distribueixen en 3 altures, i tenen colors i dissenys diferents. La propietat va ser
lliurada en setembre 2021

La planta baixa té una magnífica zona oberta de saló-menjador de 48 m² molt útil i
personalitzable gràcies a el disseny dels arquitectes d'interiors, incloent acabats de
cuina, marcs de finestres, color de fusteria, etc.

Aquesta alçada té un front de vidre a la sala, menjador i cuina. La zona de dormitori
principal amb vestidor i jacuzzi exterior és una altra característica excepcional i un
bon exemple de l'alt estàndard dels materials d'aquest projecte.

La primera planta consta de dues espaiosos dormitoris amb armaris encastats, bany
privat i terrassa privada.

En el nivell inferior, a la planta soterrani, disposem de llum natural gràcies a l'pati
d'estil anglès. Aquest espai es lliura completament acabat amb sala tècnica i estades
polivalents per a l'entreteniment, la televisió, acollir els convidats i molt més. Aquest
espai té finestres verticals de 5 metres d'altura que proporcionen lluminositat gràcies
a l'pati anglès.

El saló, els sostres superen els 2,8 mi amb llums ambientals LED integrades de color
blanc, és de concepte obert, i l'exterior acabat amb rajola porcelànic idèntic a
l'interior augmenta la sensació d'amplitud i llibertat.

El color i el lacat de el mobiliari de la cuina amb rectificat longitudinal en portes i
calaixos es pot personalitzar a gust de client. La cuina és de disseny, i compta amb
taulell DEKTON i un taulell extra oculta per a l'espremedora o la màquina de cafè. El
taulell Dekton i la unitat d'extracció d'aire integrada són eficiència A ++.

lucasfox.cat/go/ali28322

Terrassa, Piscina, Jardí, Edifici modernista,
Aparcament, Traster, Sistema domòtic,
Safareig, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Les unitats de cuina estan integrades amb la paret llisa de guix, per així aconseguir
un aspecte fresc sense barreres. El taulell de bar de cuina continua fins al sostre
aconseguint un acabat més higiènic. Els electrodomèstics estan integrats, i la zona de
dia disposa d'una zona de menjador adjacent per gaudir de llargues reunions socials.
Les finestres de gran format amb sistema d'obertura elevat combinen les millors
característiques d'aïllament i protecció solar juntament amb la sensació d'estar vivint
amb els millors i més exclusius acabats.

El projecte està qualificat com a classe A d'eficiència energètica.

La parcel·la privada mesura 500 m² amb accés automatitzat a porta de cotxera i
videoporter automàtic a porta per als vianants.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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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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