
VENUT/UDA

REF. ALI29352

885.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Playa San Juan
Espanya »  Alicante »  Playa de San Juan »  03016

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

580m²
Plànol  

1.363m²
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

Villa en excel·lents condicions amb molt espai interior i
exterior, estupenda per a una família que valora
l&#39;espai, la intimitat i la proximitat a el centre i a la
mar.

Aquest habitatge és una oportunitat que no sempre es presenta en el mercat, ja que
destaca pel seu espectacular disseny interior i exterior, així com pels seus acabats de
gran qualitat.

Aquesta casa de 558 m² s'assenta sobre una parcel·la verda i amb molta vida de
gairebé 1.500 m². A més d'una piscina i una zona de barbacoa, ofereix total privacitat i
està a pocs minuts de la platja i de el centre d'Alacant.

Entrant a la casa, a mà dreta ens trobem amb un ampli saló-menjador amb sortida
directa a un porxo d'uns 42 m². Davant tenim una gran cuina molt lluminosa i, a
l'esquerra, un dormitori molt útil i un bany.

Pujant les escales, a mitja planta tenim tres dormitoris, amplis i lluminosos, i un bany
complet.

La primera planta alberga la zona de descans principal, composta per un dormitori
molt generós amb un ampli vestidor i un bany complet amb banyera i plat de dutxa. A
la mateixa planta hi ha una zona / un despatx obert que també pot utilitzar-se com a
dormitori.

Finalment, el semisoterrani es compon d'un dormitori, un bany, una bugaderia amb
zona de planxar, un saló / celler amb llar de foc, una zona de menjar, una zona de
cinema, sortida a una terrassa i un gran garatge amb espai d'emmagatzematge.

L'habitatge, edificada en 2002, ofereix terres de fusta, calefacció central amb caldera
de gas, parets llises, fusteria de fusta lacada en blanc, fusteria d'exterior d'alta
gamma i aire condicionat per splits.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació i programar una visita.

lucasfox.cat/go/ali29352

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Terres de marbre,
Aparcament, Traster, Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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	Villa en excel·lents condicions amb molt espai interior i exterior, estupenda per a una família que valora l&#39;espai, la intimitat i la proximitat a el centre i a la mar.

