
REF. ALI29624

2.000.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 8 dormitoris en venda a Albufereta, Alicante
Espanya »  Alicante »  Albufereta »  03015

8
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

1.067m²
Plànol  

4.000m²
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

Un palau autèntic sobre una gran parcel·la a la banda de
el centre d&#39;Alacant, en una zona tranquil·la amb
vistes increïbles, gran piscina i una entrada de reis.

A 7 minuts de teatre d'Alacant i de centre històric trobem aquesta joia senyorial: un
palau meravellós 1000 m², distribuïts en sol 2 plantes, sobre una parcel·la de gairebé
4000 m².

Estem en Vistahemosa, una de les millors zones residencials de la ciutat. A l'creuar el
seu sumptuosa porta, veurà moltíssimes plantes i arbres, amb la baixada a
l'aparcament i els garatges a mà esquerra. A mà dreta, hi ha la façana principal de la
vila, el jardí, la gran cuina d'estiu amb la seva barbacoa i zona de chill-out, una
piscina que convida a banyar-se i una zona de gandules amb vistes a la Serra Grossa,
la ciutat i el mar, i darrere, una zona verda a la qual se li podrien donar diversos
usos.

A l'obrir la porta principal, ens rep una zona d'entrada molt oberta, típica d'aquest
tipus d'habitatges, que ens dirigeix cap a la zona de dia. Aquesta es divideix en
salons temàtics: saló principal, sala de jocs, saló-menjador i zona de menjador. Des
de la mateixa zona de l'entrada podem arribar a el despatx, a un dormitori amb bany
en suite i, a la zona de nit. Aquesta última es compon d'un dormitori principal
espectacular amb vestidor, balcó i bany, i altres dormitoris de bones dimensions i
sostres alts.

Des del passadís, baixem a la planta baixa, composta per diverses estances que es
podrien destinar a dormitoris, zona de treball o emmagatzematge. Aquesta alçada
també es beneficia de terrasses i banys. A la part del darrere, se situa la zona
d'aparcament, 3 garatges, la càmera tècnica i els trasters.

Gràcies als 1000 m² de superfície, aquesta podria ser una residència meravellosa per
a una família que estigui buscant un habitatge senyorial de més qualitat, una inversió
a llarg termini com a hotel boutique (ja té llicència turística) o una seu d'empresa
espectacular, destacant per seva posició, arquitectura, vistes i entrada.

Sens dubte, aquest palau destaca entre les altres habitatges de la ciutat, i després
d'una reforma es pot convertir en tot un símbol d'Alacant.

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

lucasfox.cat/go/ali29624

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Garatge privat,
Propietat d'època, Característiques d'època,
Zona chill-out, Llicència turística,
Llar de foc, Calefacció, Barbacoa, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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	Un palau autèntic sobre una gran parcel·la a la banda de el centre d&#39;Alacant, en una zona tranquil·la amb vistes increïbles, gran piscina i una entrada de reis.

