
PREU REBAIXAT

REF. ALI28463

6.000.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la de 11 dormitoris en venda a Alicante ciudad, Alicante
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03640

11
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

9.506m²
Plànol  

700.000m²
Dimensions del terreny

+34 966 048 356 alicante@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Bazán 28, Local 1, Alicante, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:alicante@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Impressionant finca amb una extensió aproximada de 70
hectàrees a Monòver, a només 35 km de l&#39;aeroport
d&#39;Alacant-Elx ia una distància similar de la capital.

Aquest habitatge d'estil mediterrani compta amb l'avantatge d'estar prop de la vila
de Monòver, per la qual cosa disposa d'escoles, botigues, restaurants ... i de l'el
fantàstic Club Alenda Golf.

La finca posseeix grans possibilitats d'explotació, tant en l'àmbit turístic, com a hotel
o casa rural, així com centre de celebracions i banquets. També pot ser explotada
com a finca agrícola gràcies a les 50 hectàrees d'ametllers en producció ecològica
amb què compta. La plantació disposa de degoteig per reg automàtic, subministrat
per un embassament propi d'aigua de 41.000 metres cúbics.

La finca gaudeix d'aigua, llum, telèfon i calefacció, a més de disposar d'una pista de
tennis, pista de frontó, parc infantil, sauna i celler. Cal destacar la quadra de cavalls,
així com la gran piscina amb vestuaris i lavabos, a més de l'ampli garatge.

Compta amb àmplies zones verdes, així com amb una casa per casolans i una altra
edificació adjacent que consisteix en un ampli saló independent amb zona exterior
equipada amb cuina, barbacoa i lavabo.

L'edificació principal consta de dos habitatges unides per un gran saló xapat
completament en fusta i amb llar de foc.

La primera d'aquests habitatges ofereix en la seva primera planta cuina, rebost, saló-
menjador i lavabo. La segona planta consta de quatre dormitoris i dos banys, i en la
tercera planta, hi ha dos dormitoris i un lavabo.

A la segona casa trobem a la primera planta dos dormitoris, dos banys, un altre saló-
menjador, cuina i rebost; i en la segona planta, tres dormitoris i dos banys.

Aquesta finca és una de les millors en tota la zona per la seva ubicació, pel nombre
d'hectàrees dedicades a l'cultiu i pel conjunt d'habitatges i equipaments de què
gaudeix, una gran opció per als amants de luxe rural i de la vida a plena natura. Així
mateix, també és una excel·lent oportunitat com a negoci agrícola, casa o hotel rural i
com a centre de banquets o celebracions. Si té interès en ella no deixi de contactar
amb nosaltres i amb molt de gust l'atendrem.

lucasfox.cat/go/ali28463

Vistes a les muntanyes , Piscina,
Pista de tennis, Garatge privat,
Instal·lacions eqüestres , Pista de pàdel,
Llum natural, Seguretat, Parc infantil,
Llar de foc, Cuina equipada, Calefacció,
Biblioteca, Balcó, Alarma
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

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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