
VENUT/UDA

REF. ALI29150

499.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 130m² de jardí en
venda a Alicante ciudad
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03015

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

439m²
Plànol  

40m²
Terrassa  

130m²
Jardí

+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

Casa a el costat de el centre històric i de la mar amb
qualitats i acabats excel·lents amb més de 400 m² de
superfície en una de les millors urbanitzacions de la
ciutat.

Aquesta meravellosa vila se situa a Vistahermosa, una de les millors zones
residencials d'Alacant.

Des del carrer, vam obrir la porta i ens trobem en un dels dos jardins privats de la
casa, amb zona de barbacoa i jardí. Des d'aquí, passem a la planta principal d'aquesta
vila adossada. L'interior destaca immediatament per la seva magnitud, els volums i la
llum natural.

Al davant, se situa el gran saló-menjador amb llar de foc i sortida a la terrassa
coberta ia l'altra zona de jardí privat de la casa.

La planta principal es compon de la gran cuina, totalment reformada i moblada,
moderna, i electrodomèstics d'alta gamma, zona d'emmagatzematge i sortida a jardí i
zona de barbacoa.

Vam pujar a la planta superior, que alberga la zona de descans. Es compon d'un
dormitori principal enorme amb zona de vestidor, bany amb doble lavabo i gran
terrassa coberta amb vistes a la piscina i zona verda.

Aquesta mateixa altura ofereix 3 dormitoris més, de bones dimensions i amb armaris
encastats. Disposen de sortida a terrasses i d'un bany complet amb banyera.

La segona planta consisteix en unes golfes espaiosa distribuïda en 2 estades i una
terrassa oberta. Aquesta zona es podria utilitzar com a zona de treball, sala de jocs o
per obtenir 2 dormitoris més amb 1 o 2 banys.

Finalment, baixem a el soterrani, amb la zona de doble garatge i traster.

Entre els punts forts d'aquesta vila adossada figuren la calefacció per caldera de gas i
radiadors, preinstal·lació d'aire condicionat a tota la casa. Cal destacar que tota la
casa s'ha reformat de manera íntegra.

lucasfox.cat/go/ali29150

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Pista de tennis, Garatge privat,
Terres de marbre, Sostres alts,
Pista de pàdel, Traster, Sala de jocs,
Renovat, Parc infantil, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Barbacoa, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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La urbanització està formada per únicament 25 habitatges en una de les millors zones
d'Alacant, amb moltíssim espai verd, pista de tennis i pista de futbol-bàsquet, zona de
piscina, club social, zona infantil, zona chill-out, entre d'altres.

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.

REF. ALI29150

499.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 130m² de jardí en
venda a Alicante ciudad
Espanya »  Alicante »  Alicante ciudad »  03015

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

439m²
Plànol  

40m²
Terrassa  

130m²
Jardí

+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

	Casa a el costat de el centre històric i de la mar amb qualitats i acabats excel·lents amb més de 400 m² de superfície en una de les millors urbanitzacions de la ciutat.

