
REF. ALI29517

410.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris en venda a gran, Alicante
Espanya »  Alicante »  Gran Alacant »  03130

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

203m²
Plànol  

370m²
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

Espectacular habitatge de disseny amb molta llum, amb
piscina i de fàcil manteniment en Gran Alacant, a prop de
la mar i de el centre comercial. Ideal com a segona
residència.

La vila presenta unes línies clarament marcades amb àmplies terrasses amb zona
d'ombra per a l'estiu i una àmplia parcel·la amb una piscina, la grandària podrà triar,
entre 6 i 10 metres.

Es tracta d'un dels models més valorats de vila independent de la zona, pel seu espai
interior, arquitectura, saló a doble altura i orientació, entre d'altres.

L'habitatge es distribueix en tres plantes.

A l'accedir a l'habitatge, ens rep una entrada amb el centre i el seu lavabo de
cortesia. A continuació, es presenta una sala-menjador i la cuina. La planta es
completa amb un dormitori amb el seu bany privat, perfecte com a visitant o per al
servei.

Pujant a la primera planta, s'ofereix un dormitori individual, el dormitori principal
amb el seu bany privat, un bany familiar, una oficina i una àmplia terrassa.

Aquesta vila d'obra nova, amb possibilitat de lliurament en 18 o 24 mesos, pot
personalitzar segons les necessitats i gustos de el nou propietari. Per exemple, es pot
triar entre 2 i 4 dormitoris, amb o sense dormitori a la planta baixa o amb cuina de
planta oberta o independent. A més, es poden modificar els acabats, amb diversos
colors i tipologies d'acabats de Porcelanosa, calefacció i energia per aerotèrmia i
panells solars, entre d'altres opcions.

L'habitatge es lliura amb la cuina i els banys completament equipats i amb altres
equipaments com persianes en totes les vidrieres i finestres, preinstal·lació d'aire
condicionat per conductes independent per cada planta i punts de llum
personalitzables.

El preu bàsic de l'habitatge és de 410.000 euros, però segons les opcions
seleccionades anirà variant.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/ali29517

Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Balcó, Armaris encastats, Aire condicionat
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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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